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RESUMO

FIGUEIREDO, Lorene. Reconversão docente: o trabalho flexível na educação um estudo a
partir das reformas em Minas Gerais 2014. 422 f. Tese (Doutorado em Políticas Públicas e
Formação Humana) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio
de Janeiro, 2014.
Esta tese analisa as mudanças no trabalho docente tendo como objeto particular de
pesquisa o estado de Minas Gerais. A escolha se deve ao protagonismo e , em certa medida,
pioneirismo das burguesia mineira no ajuste conservador realizado no Brasil recente. Neste
percurso de investigação foram analisadas três gerações de reformas chamadas Choque de
Gestão, Estado para Resultados, Estado em Rede ou Gestão para a Cidadania. A abordagem
específica sobre as implicações das mudanças sobre o trabalho docente teve como fontes os
Planos de Cargos e Salários, as Lei 100 que criou a modalidade “efetivado” como forma
distinta (e inconstitucional) de inserção precária, a reforma no regime de previdência estadual.
As mudanças no currículo, como expressão particular das reformas no âmbito da formação
humana, foram analisadas em primeiro lugar como mediação do processo de trabalho
docente. Estas transformações conduziram a pesquisa para a constatação de que observamos o
fenômeno da “reconversão docente”, da modelagem do trabalhador flexível na educação
básica, sendo parte indissociável deste processo a precarização do trabalho e o
aprofundamento da proletarização do professor. A pesquisa também indicou as formas que a
apropriação do fundo público assume a partir do Choque de Gestão e o caráter regressivo
destas políticas não só para o trabalhador em educação, mas para o conjunto dos chamados
direitos sociais. Na construção teórica que conduziu a pesquisa utilizamos o método
materialista histórico e dialético, a concepção de Estado como relação entre as classes, o
trabalho como práxis social. A tese traz como contribuição uma profunda reflexão sobre o
trabalho em geral e o trabalho docente em particular com a construção de duas categorias
complementares de análise: a apropriação de mais anti-valor e a subsunção real espelhada.
Esta sendo a expropriação que atinge diretamente quem trabalha no setor público, expressão
da apropriação privada do bem público na parte que caberia ao trabalhador do setor,
expropriado de suas condições de subsistência e porque do ponto de vista mais geral, reflete o
processo realizado no setor diretamente produtivo sendo a face complementar tanto da
acumulação quanto da universalização das formas de trabalho e de sociabilidade capitalista.
Palavras-chaves: Reconversão Docente. Trabalho Flexível. Proletarização Docente. Reforma
do Estado. Choque de Gestão.

ABSTRACT

FIGUEIREDO, Lorene. The Flexible Work in Education and Teaching Conversion:
A Study from the Reforms in Minas Gerais. 422 f. Tese (Doutorado em Políticas Públicas e
Formação Humana) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio
de Janeiro, 2014.
This thesis analyzes the changes in the teaching work, having as a particular object of
research the state of Minas Gerais. The choice is due to the fact of being protagonist and, to
some extent, being the pioneer of the mining bourgeoisie in the conservative adjustment that
was accomplished in recent Brazil. In this course of investigation were analyzed three
generations of reforms, named Shock Management, State for Results,Network State or Gestão
Management for Citizenship. The specific approach about the implications of the changes
related to the teaching work used as sources the “career and salary plan”, Law 100, that
created the modality “permanent employment” as a distinct form (and unconstitutional) of
precarious insertion, the reform in the Brazilian social security system. The changes in the
curriculum as a particular expression of reforms within the human formation, were analyzed
at first as mediation of the teaching work process. These transformations led to research for
finding that we observe the phenomenon of "teaching conversion", the modeling of flexible
workers in basic education, being an inseparable part of this process the precarious teaching
work and the deepening of the proletarianization of the teacher. The research also indicated
the ways that the appropriation of public funds takes due to the Management Shock and the
regressive nature of these policies not only for workers in education, but for all the so-called
social rights. In the theoretical construction that conducted the research we used the historical
materialist and dialectical method, the design of the State as the relationship between classes,
the work as a social praxis. The thesis brings as contribution a deep reflection on the work in
general and teaching work in particular with the construction of two additional categories of
analysis: The appropriation of more anti-value and the real subsumption mirrored. This being
the expropriation which directly affects those working in the public sector, expression of
private appropriation of public property in the part that would be up to its workers,
dispossessed of their livelihood conditions and from a more general point of view, it reflects
the process carried out in the sector directly productive and being the complementary face of
both the accumulation of as universal forms of work and capitalist sociability.
Keywords: Teaching Conversion. Flexible Work. Proletarianization of the Teacher. State
Reform. Management Shock.
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APRESENTAÇÃO

Esta tese visa compreender as reformas administrativas e educacionais dos governos
Aécio Neves, tanto no primeiro, 2003-2006, como no segundo mandato, 2006- 2010, e
também do governo de Antonio Anastasia (2010-2014) e suas implicações para o trabalhador
docente. A temática de estudo discute as principais questões surgidas ao final de nossa
pesquisa (FIGUEIREDO, 2006) realizada durante o curso de Mestrado em Educação. Naquela
ocasião pesquisei a organização sindical dos trabalhadores em educação e busquei
compreender o fenômeno da burocratização de dirigentes sindicais sob o impacto das
reformas do Estado, ainda no primeiro mandato de Aécio Neves.
Nesta tese, objetivamos aprofundar a análise do Estado educador na conformação da
nova sociabilidade exigida tanto do trabalhador em educação quanto do aluno; explicitar quais
as mediações operadas a partir do Estado na perspectiva de realização do princípio educativo
que atende à demanda desta ‘nova sociabilidade’; identificar as determinações das condições
objetivas sob as quais o trabalho docente se realiza; explicitar que tipo de trabalhador vem
sendo moldado a partir do trabalho na rede pública em Minas Gerais.
No decorrer do contato com as fontes primárias, surgiu a necessidade de discutir a
reforma do estado de maneira mais ampla e explicitar a forma como o fundo público é gerido
a partir desse novo arranjo no aparelho de estado.
Nossa pergunta fundamental é: - Qual o tipo de trabalhador que o capital pretende
modelar com as relações de trabalho hoje existentes na rede estadual de Minas Gerais, com
quais tarefas organizativas da formação escolar?
Nossa compreensão desse fenômeno indicou a hipótese que já apresentamos no título
da tese, pois se confirmou a nossa apreensão do real. A hegemonia empresarial em Minas
Gerais permitiu modelar um projeto de conformação dos trabalhadores no serviço público, e
em especial na educação, para o trabalho flexível aqui chamado, a partir dos estudos de
Shiroma e Evangelista, de Reconversão Docente. Suas implicações são discutidas ao longo da
tese.
Nesta construção científica temos um lado. Interessa-nos entender os mecanismos
postos em ação, hegemonicamente, e que conformam tanto trabalhadores em educação como
seus alunos para uma sociabilidade que interessa à valorização de capital que só pode se dar
pela constante expropriação da classe trabalhadora. Defendemos uma escola pública que
possa se constituir como espaço de formação que colabore, ainda que em meio às imensas
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contradições que a permeiam, para a emancipação dos trabalhadores. Portanto, nosso método
de análise é o marxista e é com suas categorias de análise que o percurso deste trabalho foi
feito.
O desafio foi imenso. São quase doze anos de reformas ao longo de três mandatos de
governo. São três etapas da reforma administrativa com ampliação da atuação do aparelho de
estado e novos arranjos entre esse e a sociedade civil: uma grande alteração no plano de
carreiras do magistério, duas mudanças na política salarial, uma intervenção na relação de
contratos, reforma da previdência do estado, proposta de reformulação do estatuto dos
servidores públicos do estado e três experiências de mudanças curriculares. São incontáveis
documentos legais como Planos de Governo, Planos de desenvolvimento, Estudos do BDMG,
Lei complementares, portarias, resoluções, clippings de notícias oficiais etc.
Pelos limites impostos pelas condições objetivas de realização da presente tese, em
período de estágio probatório da pesquisadora, tendo liberação apenas nos últimos meses para
a escrita final, trabalhando em um campus de interiorização, as alterações menores e projetos
paralelos ou complementares não foram analisados, mas aparecem indicados quando a relação
com o recorte feito foi pertinente.
Embora não tenha sido o foco de nossa pesquisa, o material produzido por alguns
sindicatos estaduais foi de grande valia na análise e para ajudar na compreensão de alguns
elementos que, vistos apenas pela ótica dos documentos do governo, eram informações frias,
sem a cor e o calor da luta de classes. Esses documentos aparecem nas elaborações como
contraponto à visão apresentada pelo governo e integram um capítulo final, como elemento de
empiria que complementa o trabalho, feito ao longo da pesquisa, dada a relevância e a
autoridade dos técnicos que os produziram. São análises sobre os gastos públicos, feitas pelos
auditores fiscais estaduais (SINDIFISCO), análises dos recursos gastos com a educação feita
pelos professores dirigentes do sindicato estadual (SIND-UTE) e pelos técnicos do
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) .
A pesquisa desenvolvida pelo Grupo de Estudos sobre Política Educacional e
Trabalho Docente, da Universidade Federal de Minas Gerais, GESTRADO/UFMG,
recentemente publicada, também foi significativa para a empiria deste trabalho, pois trouxe
dados sobre o trabalho docente e sobre a visão dos próprios trabalhadores acerca de sua
realidade objetiva. Assim, a pesquisa que tem como título “O Trabalho Docente na Educação
Básica em Minas Gerais” contribuiu para confrontar os documentos do governo, adensando
mais a empiria, da qual pude me apropriar para construir as reflexões deste trabalho.
Todos esses materiais compuseram as fontes complementares desta pesquisa.
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A análise das políticas para o aparelho de estado em Minas Gerais nos revelou que
essas são articuladas e geridas por uma oligarquia íntima do empresariado internacional,
desde a colônia. O estado de Minas Gerais é o espaço de construção, experimentação,
implantação e divulgação da “modernização conservadora”. Ao longo dos anos de crise e
reforma, a oligarquia mineira tem aprofundado essas propostas e reafirmado essa relação
orgânica classista.
A reforma do estado acontece em Minas Gerais antes mesmo da reforma do Estado de
Bresser Pereira. O mesmo tem acontecido com várias propostas desta fase já no novo século.
Todas as etapas do chamado Choque de gestão acabaram sendo implantadas em outros
estados e a forma que essas políticas assumiram, bem como o aspecto pelo qual iniciam,
depende, sempre, da correlação de forças em cada região, da história da resistência dos
trabalhadores etc.
O mesmo fenômeno de expansão das políticas desenvolvidas em Minas Gerais em
geral pode ser observado especificamente no que diz respeito à educação, inclusive, pautando
propostas que viriam a ser desenvolvidas pelo governo federal. O Programa Reinventando o
Ensino Médio, mineiro, é inspiração para o Ensino médio inovador e, posteriormente, para o
pacto pelo fortalecimento do ensino médio.
O empresariado mineiro também protagonizou a organização de importante aparelho
privado de hegemonia. Em Minas Gerais, o movimento “Conspiração Mineira pela Educação”
é criado um mês antes do “Movimento Todos Pela Educação”, com importantes nomes do
cenário nacional do empresariado, constituindo ambos os projetos.
Todos esses elementos nos mostram dois importantes fenômenos complementares. O
Brasil “profundo”, das oligarquias, se articula a partir de Minas Gerais para propor políticas
nacionais que mantém o país

em suas ontológicas relações estruturais com a divisão

internacional da produção e da acumulação. E em contrapartida, a partir do estudo desse
movimento da oligarquia mineira, podemos perceber o alinhamento dessas políticas em
âmbito internacional.
Assim, através do objeto educação em Minas Gerais conseguimos compreender
fenômenos particulares e gerais em suas articulações e múltiplas determinações, formando,
tanto a particularidade como a generalidade, um todo articulado que conseguimos captar no
movimento do real através do estudo desse objeto.
A formação humana e a educação, em especial a escolar, são fenômenos fundamentais
nos processos de modelagem dos seres humanos para determinada
formação social, sendo ainda mais estratégica para a urbano-industrial. Seguem, portanto,
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ancoradas à base material de produção da relação social analisada, sendo por ela determinada.
Por isso seguem como objeto privilegiado para a compreensão dessas mesmas relações.
Desde os anos noventa, conforme ficará evidente nos textos dos capítulos, as reformas
remodelaram o aparelho de estado e, sob a recomposição do campo empresarial,
universalizaram as formas de sociabilidade necessárias a nova etapa de acumulação do
capital. Diante de uma crise econômica infinda e que se agudiza a cada novo período de queda
da taxa de acumulação, novo ajuste no aparelho de estado favorece a recomposição, ainda que
por tempo limitado. Igualmente, a incorporação, cada vez mais acelerada de mudanças na
base produtiva, exige novas habilidades da mão de obra em formação.
A formação social capitalista com a grande indústria tende a universalizar um
determinado padrão de sociabilidade e para tanto necessita de um determinado modelo de
educação, em especial a ofertada para o conjunto da classe trabalhadora: a educação pública,
elementos que aparecem melhor elaborados no corpo deste trabalho.
Tendo esses elementos como referência para nossas reflexões, consideramos que a
universalização desse modo de vida implica na sua assimilação pelo conjunto dos seres
humanos imersos nessas relações sociais. Acentua-se o papel da escola e do trabalhador que
nela atua: o professor. Esse também deve ser modelado para essa atuação.
Com as Reformas no âmbito da produção, do estado e das relações e os constantes
ajustes do aparelho de estado, dos mecanismos de regulação social

em âmbito

superestrutural, em especial da educação, faz-se necessário compreender a dinâmica das
transformações se quisermos intervir nessas mesmas relações com vistas à superação.
O período de análise do nosso objeto recupera a atuação dos governos Fernando
Henrique Cardoso (1995-2003) como contextualização que complementa o quadro histórico e
teórico que apresentamos nesta tese. Também foi objeto de nossos estudos, posto que
corresponde , em nível nacional, ao recorte temporal investigado e guarda inúmeras
mediações com esse e pelo mesmo motivo, os governos Lula da Silva (2003-2010) e, agora, o
de Dilma Roussef (2010-2014).
Segundo Filgueiras e Gonçalves (2007, p. 119-120), o crescimento do PIB brasileiro
ao longo do século XX até o ano de 1980 ocorreu à taxa média de 5,5%, ainda que levados em
consideração os ciclos de recessão. Os autores explicam o “dinamismo” econômico do país,
no período de 1890 – 1980, devido ao processo de industrialização. Nesse período ocorreu,
segundo os autores, uma “grande transformação” da economia primário-exportadora, baseada,
principalmente, na produção do café, para a economia com base industrial relativamente
sofisticada. A partir dos anos 1980, os autores observam a perda desse dinamismo, sendo que
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entre 1980 e 2006 o crescimento cai pela metade: 2,5% (FILGUEIRAS; GONÇALVES,
2007, p. 119-120).
Outros elementos de análise econômica são trazidos pelos autores supracitados entre
eles: a diferença entre o crescimento do PIB brasileiro e o mundial, que pode demonstrar a
“velocidade” com que o país encurta a distância em relação aos países mais desenvolvidos. A
mesma medição pode ser feita em relação à renda. Os índices de distribuição de riqueza e
renda demonstram números muito elevados de desigualdade.
Em 1997, ainda segundo os autores em foco, a renda recebida pelo 1% mais rico
correspondia a 13 % da renda e na distribuição de riqueza, os mesmos 1% recebiam 53 % do
estoque de riqueza total. Na contraposição entre os níveis de renda do trabalho e do capital no
Brasil hoje, os autores identificam que:
além de já terem um peso relativamente baixo na renda do Brasil, os salários
tendem a perder participação relativa. Tem havido maior concentração de renda,
em prejuízo do trabalho e a favor do capital. A tendência vem desde 1990 com o
governo Fernando Henrique Cardoso e permanece no governo Lula. A participação
dos salários no PIB caiu 32% em 2000-2001 e 31% em 2003- 2004
(FILGUEIRAS; GONÇALVES, 2007, p. 219-220).

Mesmo a elevação do emprego, no período de 2003-2006, não compensou, segundo os
autores, a queda do salário real e a consequente redução da massa salarial.
Após quase duas décadas de economia política neoliberal, incluso o governo Lula da
Silva, tanto em relação ao PIB quanto à renda, encontramo-nos entre os piores desempenhos,
desde a proclamação da república (FILGUEIRAS; GONÇALVES, 2007). A conjugação da
política econômica adotada com políticas sociais que se pautam pela focalização e não pela
universalização de direitos sociais deixam como saldo a ampliação da desigualdade, o reforço
da posição subordinada no processo de acumulação e o aprofundamento da assimetria na
distribuição da riqueza socialmente produzida.
Esse quadro tende a se agravar com o aprofundamento do ciclo recessivo em âmbito
mundial. Esses elementos são aprofundados no capítulo primeiro, através das análises de
Virgínia Fontes (2010) e de Francisco Oliveira (2006) para a caracterização geral do papel do
país, neste período histórico. O elevado nível de abstração teórica ganhou organicidade em
diálogo com a empiria da análise desenvolvida sobre os governos em foco.
O processo de realinhamento da economia brasileira às demandas do capitalismo, cuja
expressão é a desindustrialização e o reforço das posições de oferta de produtos de baixo valor
agregado, em especial gêneros agrícolas e de extração, nos remete às saídas da crise para a
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burguesia brasileira e internacional. O aparelho de estado pelo ordenamento que realiza
“educa” para a sociabilidade sob a reestruturação produtiva e modela a formação da mão de
obra na justa necessidade do momento de desindustrialização. A dinâmica da economia
política, neste período, nos permite vislumbrar as mediações que relacionam a formação e a
produção em uma economia de ampliação de serviços e de sub-imperialismo, bem como o
papel destinado ao docente como trabalhador e como intelectual que opera um importante
aparelho dentro da estrutura do estado stricto e lato sensuo.
A partir dos estudos já realizados de Figueiredo (2006), dispomos de uma
caracterização geral das reformas empreendidas no âmbito do Estado de Minas Gerais, desde
a abertura democrática. A síntese desses estudos nos demonstra a atuação da classe
empresarial à frente do governo de Minas Gerais, ao iniciar as reformas no estado antes
mesmo da reforma federal proposta por Bresser Pereira (1995). Desde 1983, com o governo
de Tancredo Neves, os empresários mineiros operam a remodelação do Estado e da educação.
São 24 anos de atuação que mantém a política em Minas no mesmo curso.
Segundo a ampla bibliografia consultada na pesquisa de mestrado e, em especial, os
trabalhos de Oliveira (1997; 2003; 2007) desde o projeto Pro Qualidade, as intervenções na
remodelagem do estado se aprofundam, o que caracteriza essa remodelagem como a
apropriação para a administração pública dos princípios de “racionalização científica” da
produção industrial.
Sua aplicação na educação tem deixado marcas profundas nas mudanças na concepção
de educação de qualidade. Conforme Gentili (1999), a educação nesses moldes deve
desenvolver a qualidade, na medida em que não comprometa a produtividade e a
lucratividade. No caso do setor público, ela se expressa pela ampliação da apropriação do
anti-valor que, convertido em fundo público e direcionado para os setores que interessam ao
capital em geral e ao financeiro em particular, contribui para elevar novamente a remuneração
do mesmo Francisco Oliveira (1998).
Em nossa pesquisa, concluímos que o discurso da qualidade em educação significa a
desqualificação do processo educativo para atender à demanda de determinado tipo de mão de
obra exigida pela reprimarização da economia1. Contudo, não fazemos uma discussão linear e
unilateral. Compreendemos o fenômeno, em questão, em um duplo movimento de
desqualificação de um determinado modo de realizar o trabalho docente, com vistas a sua
1

A reprimarização é aqui tomada no sentido atribuído por Gonçalves (2006) e por Leher (2008). Como
reafirmação do capitalismo dependente o que implica o incentivo a setores da produção com baixo valor
agregado, em especial as commodities, o que não significa desindustrialização ou ruralização. Para aprofundar
a noção, além dos trabalhos já citados ver Vários (2010) Os Anos Lula, um balanço crítico. Garamond.
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requalificação em outra direção e sentido. Esse é um dos elementos que se apresenta como
questão de estudo desta investigação.
Para Dalila de Oliveira, as reformas empreendidas também expressam e reforçam a
permanência de um padrão autoritário de formulação da política educacional (OLIVEIRA,
1997, p. 132). Essa análise reforça nossas reflexões sobre as determinações estruturais do
estado pós-abertura democrática.
Para o período de tempo que nos interessa analisar, destacamos que o governo de
Aécio Neves iniciou-se com um grande trabalho de reordenamento administrativo do estado.
Esse ficou conhecido como “Choque de Gestão”, expressão muito utilizada no jargão
neoliberal como sinônimo de modernização e eficiência na gestão. O plano de governo de
Aécio Neves defendia a necessidade de inovar e modernizar de forma intensiva e extensiva a
gestão pública, com ênfase no “governo eletrônico”. Os objetivos proclamados eram:
melhorar o atendimento do serviço público com estímulo à qualidade; valorizar o funcionário
com mudanças nas formas de promoção; sanear as contas do estado e recuperar a sua
capacidade de investimento.
Em contato com esses documentos, pudemos observar a presença dos critérios
empresariais de gestão e a indicação de que através desses novos mecanismos o governo
pretende aprofundar o controle sobre a gerência do processo de trabalho, o que é o foco de
nosso interesse sobre a educação.
A esse reordenamento gerencial, corresponde a reorganização curricular e pedagógica.
A reforma na educação trata de conformar o trabalho educativo à criação de um determinado
tipo de trabalhador, que identificamos no capítulo IV.
Os projetos educacionais de destaque, neste período dos três mandatos, são: o EscolaReferência, o Currículo Básico Comum e o Reinventando o Ensino Médio. Esses se
apresentam como etapas distintas de um mesmo movimento geral que envolve transformações
curriculares, no aporte de recursos materiais, na organização do trabalho dentro da escola, na
capacitação de gestores e professores e nas novas articulações no processo coletivo do
trabalho escolar. Os elementos que os caracterizam e as mudanças que provocam na
organização, no conteúdo e na direção do trabalho docente, são objeto deste trabalho.
Buscamos compreender o fenômeno do trabalho docente em sua forma e seu conteúdo
através das categorias precarização, flexibilização, reconversão e proletarização, cujas
mediações se apresentam através das relações contratuais, das formas de inserção e de
ingresso no serviço público.
A precarização é o primeiro e mais importante sinal das mudanças qualitativas pelas
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quais passa o trabalho docente e também pode ser observada pela não garantia dos direitos,
tanto na carreira docente quanto na não garantia de direitos, inclusive, de aposentadorias.
A flexibilização se expressa em duas dimensões: nas formas que o processo de
trabalho assume, na ampliação horizontal das tarefas, indicando a formação no e pelo trabalho
do trabalhador flexível e na intensificação dessas tarefas.
A categoria da reconversão docente, uma categoria do empresariado, é aqui
incorporada com o intuito de realçar a intencionalidade burguesa nas mudanças sobre o
trabalho docente. Nos ajuda a apreender, na processualidade do trabalho em educação, a
mudança do padrão fordista de trabalho para o toyotista e que em nosso objeto de análise
ainda apresenta uma forma híbrida de organização, combinando, em momento de transição,
fordismo e toyotismo.
Para a síntese das múltiplas determinações desse fenômeno, apresentamos a categoria
reconversão docente posto que indica a modelagem do trabalhador flexível pela ótica do
empresariado. Contudo, compreendemos que todos esses elementos são a expressão do
avançado processo de proletarização do professor, processo esse que estará evidente ao final
deste trabalho, sendo esta a categoria que expressa a crítica ao trabalho flexível ao desvelá-lo.
A partir das eleições majoritárias de 2002, nas quais saíram vitoriosos o PT/PL, com
Lula da Silva para a presidência, e PSDB/PL, com Aécio Neves para o governo do estado de
Minas Gerais um novo arranjo na correlação de forças entre as frações de classes e as classes
foi inaugurado. Este permaneceu no atual arranjo de forças políticas, que reproduzem em
âmbito estadual e nacional as mesmas alianças com o governo Antonio Anastasia (PSDB) e
Alberto Pinto Coelho (PP) com o governo Dilma Roussef (PT) e Michel Temer (PMDB),
ainda que com variações na composição.
Pelo contexto apresentado até aqui, temos clareza que o quadro que se delineia para as
lutas da classe trabalhadora é de aprofundamento da exploração do trabalho e de maior
retirada dos direitos. A retirada de direitos deixou de ser um recurso utilizado para a
superação de momentos de crise do capital e passa a ser parte da forma de acumulação pelo
aprofundamento da financeirização.
Os mecanismos desenvolvidos, a partir do Choque de Gestão, aprofundados com o
Estado para resultados e que chega a sua forma mais orgânica com o Estado em Rede 2, nos
permite afirmar a ampliação, no Estado de Minas Gerais, da criação e da ocupação de
aparelhos privados de hegemonia, que cumprem o papel de garantir a direção ético-política

2

Nome dado pelo governo de Minas Gerais à 3ª geração do Choque de Gestão.
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das relações sociais, no estado, elementos esses fartamente identificados a partir das fontes.
O papel do Estado, nesse processo, continua a combinar a coerção e o consenso e a
aprofundar os mecanismos de controle e expropriação do trabalho, em especial, para nosso
interesse em pesquisa, no serviço público, redirecionando-o para os investimentos e a
remuneração do capital privado, conforme evidenciamos ao longo da tese.
Está em disputa não apenas os interesses corporativos diretos de categorias
profissionais. No que diz respeito aos trabalhadores do serviço público, em geral, e aos
trabalhadores em educação, em particular, está em disputa a preservação do direito à educação
pública de qualidade socialmente referenciada, à realização do trabalho docente de forma
criativa, à construção de uma proposta de educação que resgate a perspectiva emancipatória.
Enfim, elementos fundamentais para a manutenção como horizonte de possibilidade de
construção de outro modelo de sociabilidade, em nossa perspectiva, socialista.
Tornou-se necessário identificar os mecanismos de controle do processo de trabalho
docente presentes na reforma administrativa e pedagógica do governo Aécio Neves,
identificando suas mediações e determinações, explicitando seus referenciais educacionais
político – ideológicos e econômicos. No que diz respeito à reforma administrativa desse
governo, acreditamos, pela robusta base documental analisada, que ela aprofunda a alienação
no trabalho e, portanto, se apresenta como mecanismo mais eficiente para a subsunção real do
trabalhador ao capital.
Identificamos o princípio educativo que norteia a atuação do governo de Minas Gerais
no campo da educação e o modelo de ser humano que pretende conformar, bem como para
qual arranjo de sociabilidade vinculado ao atual momento de acumulação capitalista 3.
Vejo os projetos educacionais como complementares e indissociáveis da subsunção do
trabalhador em educação, posto que tomamos a educação como arena de embates, estratégia
tanto para o capital como para o trabalho, pela possibilidade que carrega de formação de
‘intelectuais de novo tipo’. Nosso foco de análise se coloca no âmbito do ensino médio, nível
que tem sido objeto de maior intervenção no currículo.
Seguindo o trabalho iniciado no mestrado, que contou com uma densa base empírica,
optamos por desenvolver de forma aprofundada a análise de fontes documentais do governo
estadual de Minas Gerais, com recorte temporal para o período de governo de Aécio Neves
(PSDB/PL) e Antonio Anastasia (PSDB/PP), centrando nossa atenção nos documentos que
atingem diretamente o setor da educação.
3

Os conceitos em foco: princípio educativo, sociabilidade bem como os demais conceitos apresentados nesta
introdução serão explicitados nas seções correspondentes deste trabalho.
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A análise sobre os documentos de reforma administrativa será ampla. No aspecto
pedagógico foi feito o levantamento dos projetos desenvolvidos no período, já que
selecionamos aqueles que modificam o ensino médio e buscamos identificar quais os que
promovem uma intervenção mais profunda no processo de trabalho docente.
Foram utilizados jornais impressos e eletrônicos, matérias publicadas em blogs e
demais meios virtuais que escapam à formatação da grande imprensa que, em Minas Gerais,
tem uma relação muito orgânica com o empresariado instalada no governo, o que dificulta a
circulação em grandes jornais de notícias que rompam a visão formatada que os
“marqueteiros” instalados na secretaria de comunicação e mais os consultores avulsos
contratados costumam veicular.
O clipping de notícias do governo e das secretarias de planejamento e de educação
também foi acompanhado, em especial nos últimos dois anos . O clipping do SIND-UTE, bem
como os boletins e materiais de mobilização como informativos complementares, em especial
nos últimos quatro anos, sempre confrontados com outras fontes, também foram. Também foi
feito amplo uso de arquivos em vídeo de canais da rede mundial de computadores. Os
pronunciamentos do governador Antonio Anastasia, de secretários, gestores, deputados da
base de apoio e de oposição encontram-se disponibilizados na internet, o que ajudou a
enriquecer a visão do conjunto das alterações pesquisadas.
Ancoramos nosso trabalho no método materialista histórico e dialético, para a análise
dos documentos. A pesquisa tem como suporte os clássicos do pensamento marxista, da
sociologia crítica, da história contemporânea e da educação. Os demais autores e conceitos
utilizados serão apresentados na abertura de cada capítulo com o intuito de melhor delinear
para o leitor a estrutura de análise.
A apresentação da pesquisa está estruturada em cinco capítulos, tendo cada um três
subitens que contribuem para identificar os temas e as fontes, articulando-os com a temática
mais geral de cada capítulo, além da apresentação, da conclusão e do índice.
O capítulo inicial discute a configuração do estado em geral e do estado brasileiro em
particular, tomando como determinação estrutural a crise de acumulação e suas implicações.
O segundo capítulo trata das implicações da crise para o trabalho e a remodelação desse a
partir das demandas da recomposição das taxas de acumulação e também traz a reflexão
teórica sobre o trabalho docente nos marcos da noção de condição de proletariedade.
O Terceiro capítulo apresenta a reforma do estado em Minas Gerais em suas três
gerações. Durante a análise das fontes, dada o massivo e intensivo reordenamento do aparelho
de estado e a remodelagem das várias dimensões do trabalho realizado em suas estruturas,
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este capítulo tem doses expressivas de descrição. Essas são consideradas metodologicamente
necessárias devido ao fato de que essa é a primeira grande reforma
de estado em uma unidade da federação e que está servindo de modelo para as demais,
bem como para outros países latino-americanos porque as mudanças na estrutura do estado
foram substantivas e inauguram um novo ordenamento, o que torna necessário conhecê-las;
porque esse material pode servir de base para pesquisas futuras de outros mestrandos e
doutorandos , bem como demais pesquisadores que trabalhem o tema, tendo como recorte
outros estados e que encontrarão, aqui, elementos para historicizar os fenômenos, sobre os
quais venham a se debruçar.
A primeira grande e intensa mudança, feita na primeira geração do choque de gestão,
consumiu uma longa descrição e destoava do conjunto dos textos, mas era preciso deixar
claro, também para mim na condição de pesquisadora, cada aspecto da reforma em particular
e sua organicidade. Entendemos que talvez isso seja necessário para futuros investigadores da
temática. Assim sendo, este estudo mais descritivo e denso foi incluído no final, como
apêndice do trabalho e integra o material como texto de apoio e consulta.
O quarto capítulo apresenta as mudanças no trabalho docente. Integram essa seção as
relações contratuais, salariais e de aposentadoria e as mudanças curriculares entendidas, aqui,
como importante mediação para analisar o trabalho docente.
O quinto e último capítulo dá voz aos movimentos dos trabalhadores e aos
pesquisadores da UFMG, trazendo dados estatísticos, análises de gastos, trabalhos de campo.
Este se apresenta como um pequeno texto de síntese que, devido a riqueza de dados e análises
que compõem estas fontes foi transformado em capítulo, apesar de constar no plano inicial
desta pesquisa como parte da conclusão. Isto também justifica seu tamanho bem menor que os
demais capítulos.
Desbravar a gigantesca quantidade de fontes documentais foi um exaustivo trabalho,
mas compensador, para que fosse possível traçar com maior aproximação do real as mudanças
pelas quais o Estado vem passando em Minas Gerais com sérias implicações para a garantia
dos direitos sociais, duramente conquistados pela luta dos trabalhadores.
Este trabalho também tem uma dimensão subjetiva importante e envolveu uma dose de
sofrimento. Como ex-trabalhadora da rede estadual, militante sindical e residente em Minas
Gerais senti todos os efeitos da primeira fase dessa política.
Tenho vários amigos e meu companheiro que permanecem trabalhando na rede e a
solidariedade de classe sempre traz a tristeza de ver as condições objetivas de trabalho e de
existência de valorosos trabalhadores sendo degradada. Esta pesquisa também tem, por isso,
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uma dimensão militante, da qual me orgulho e que me faz sentir que sempre vale a pena lutar
pelo conhecimento da realidade, primeiro passo para contribuir para mudá-la.
“O Canto desse menino Talvez tenha sido em vão Mas ele fez o que pode.
Fez sobretudo o que sempre Lhe mandava o coração”
Thiago de Mello.

Existe amor e existe coração neste trabalho. Pelos companheiros que seguem lutando
pela escola pública, na escola pública, e por todos os jovens que nela formamos. Seguimos
vivendo e lutando, mantendo erguida a bandeira da educação pública.
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1 O ESTADO E A CRISE DE ACUMULAÇÃO

Neste capítulo, contextualizamos, de forma mais ampla, a discussão da crise de
acumulação que atinge as sociedades capitalistas, a partir dos anos de 1970. O reordenamento
do conjunto das relações sociais de produção em escala global redefine a divisão internacional
do trabalho e da produção e torna necessário o ajuste superestrutural e disso resulta a Reforma
do Estado. Também apresenta a redefinição do papel do Brasil na divisão internacional da
produção e da acumulação. Para esta construção teórica de análise, trazemos os autores
clássicos da sociologia crítica e da história. Assim, dialogamos com Katz (2006) para discutir,
criticamente, a concepção desenvolvimentista utilizada para caracterizar os governos de frente
popular que dirigiram o Brasil, na última década. Com Fontes (2010), analisamos o papel do
Brasil no novo cenário mundial e sua relação reificada com o imperialismo.
Ainda sobre o país e o papel que os dirigentes dos partidos no governo cumprem,
nesse cenário, trazemos Martins (2010) e Coelho (2005) para analisar a direita para o social e
a esquerda para o capital, no nascimento das novas relações entre estado e sociedade civil.
Com Neves, caracterizamos os partidos PSDB e PT como neoliberais de terceira via e
distinguimos o projeto de sociedade, em curso, do modelo desenvolvimentista4. Para
compreender o papel do Estado na direção do projeto de desenvolvimento subordinado,
utilizamos Ianni (1981, 1976,1998) e Oliveira (1998).
Com Altvater (2010), dialogamos sobre as mudanças no modo capitalista de gerir a
crise e a acumulação. Por fim, analisamos os novos arranjos da forma de governo implantada
no Brasil recente, a partir de Agamben e de Paulani e Oliveira, por meio da noção de estado
de exceção e, também, com essa noção, caracterizamos o governo em Minas Gerais, sem abrir
mão da teoria do estado ampliado e do estado relacional.

4

Governo de Frente Popular: Pela trajetória do partido que organiza a frente, o PT, pelo arco de alianças que
construiu e pela incorporação no plano ideológico e do discurso, da concepção de unidade entre o capital e o
trabalho na “gestão” da crise capitalista. O Conceito de Neoliberalismo de 3ª Via, desenvolvido pelo Coletivo
de Política Educacional, expressa a forma pela qual os governos desde a abertura democrática, vêm realizando
a gestão do Estado, bem como a forma organizativa assumida no aparelho de estado e na economia. São
assumidas por partidos de centro direita ou centro esquerda. Fundamentalmente se apresentam com uma
roupagem de intervenção social com políticas focais e gerem a economia na forma liberal-social. Para o
aprofundamento do conceito ver NEVES (2005). No decorrer do capítulo são explicitadas algumas mediações
desta caracterização.

24

1.1 O Brasil na divisão internacional da produção e da acumulação

Desde a crise do petróleo de 1973 e mesmo antes, o esgotamento do modelo de
acumulação fordista colocou limites para o sistema capitalista que buscou resolvê-la por meio
da mudança nos processos de racionalização do trabalho e pela incorporação da
microeletrônica na produção, conforme ampla e já clássica literatura.
As formas através das quais os novos processos produtivos constituídos, bem como o
arranjo superestrutural necessário a essa nova forma de exploração, se deu na correlação de
forças de composição do Estado ampliado e do processo histórico das lutas de classes nos
Estados Nacionais e/ou regiões que passaram pelo ajuste.
Assim sendo, se na Europa e nos EUA os governos que implementaram as mudanças
foram chamados neoliberais , nos países latino-americanos os primeiros ajustes foram feitos
pelas próprias ditaduras empresariais – militares . A produção no mais das vezes manteve
processos fordistas, representando uma expansão das plantas de produção para o terceiro
mundo e uma modernização “tardia” para não dizer a expressão do “atraso”.
O aprofundamento da crise como crise de acumulação e não apenas expressa nos
preços do combustível fóssil levou ao esgotamento das ditaduras na América Latina e a
necessidade de abertura democrática. No Brasil, o longo e gradual processo de abertura e
todas as lutas sociais dos anos oitenta, que culminaram com a votação da Constituição de
1988 e as eleições para Presidente em 1989, são a expressão desse movimento.
Até o governo Collor (1989-1991), eleito na primeira disputa eleitoral contra Lula da
Silva, podemos afirmar, com base nos estudos do Coletivo de Política Educacional5 que havia
uma crise de hegemonia, no campo da burguesia, expressa na incapacidade de implantar um
programa de ajustes que expressasse, em âmbito local, a saída burguesa para a crise de
acumulação6. Na dialética da luta de classes em contrapartida, havia um expressivo e rico

5

Discussões feitas coletivamente em reuniões de pesquisa. Trabalho em fase de finalização com discussão sobre
a formação para o trabalho simples.

6

Impedimento do presidente Fernando Collor de Mello em 1992 foi o primeiro da América Latina. Acusado de
ter, através do empresário e tesoureiro de campanha Paulo Cesar Farias negociado e arrecadado volumosas
somas financeiras junto a outros empresários e ter utilizado recursos públicos também para campanhas
eleitorais e favorecimento de alguns parceiros em negócios com o governo. Collor renunciou antes de o
processo chegar a termo no final de 1992 e assumiu em seu lugar o vice Itamar Franco. Nos dois anos
seguintes Itamar Franco nomeia Fernando Henrique Cardoso para o Ministério da Fazenda este põe em
operação a versão brasileira do Plano Brady que renegociou as dívidas externas e permitiu maior circulação de
capitais estrangeiros nos cofres do tesouro nacional. Este foi o marco da inserção do país no circuito da
financeirização da economia. A popularidade do plano que no imediato barateou a moeda internamente levou a
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movimento de reorganização das lutas sociais que expressavam, ainda que de maneira
embrionária, um caráter classista e, em certa medida, socialista.
O novo arranjo de forças no campo burguês veio com a eleição de Fernando Henrique
Cardoso pelo PSDB, sendo derrotado, novamente, Lula da Silva pelo PT. Ambos os partidos
inauguram uma nova organização da social democracia em âmbito mundial e expressam, pelo
centro- direita e pelo centro- esquerda, a formação política que se convencionou chamar de
neoliberalismo de Terceira Via, ou seja, ao chegar ao Brasil, tanto a nova forma política do
empresariado como a de um setor vinculado aos trabalhadores convergiam para o chamado
centro radical7.
O resultado desse movimento é expresso em quase vinte anos de ajustes e modelagens
do aparelho de estado e do próprio Estado para criar as condições de recuperação da taxa de
acumulação, tanto para o empresariado local quanto para seus parceiros internacionais. A
forma que esse movimento assumiu é a expressão da inclusão do mercado brasileiro no
processo de financeirização, vulgarmente chamado globalização 8.
Nos dois primeiros governos de FHC, observamos uma forte movimentação tanto na
produção quanto na estrutura do aparelho de estado. O mercado brasileiro foi liberalizado,
houve desindustrialização, as empresas estatais foram entregues aos capitalistas, tanto daqui
quanto estrangeiros, com financiamento público no maior assalto ao patrimônio nacional já
realizado pós- independência política. Foram feitas as primeiras reformas trabalhistas,
sindicais, previdenciária e universitária, além do avanço na precarização da saúde e da
educação básica.
Essas mudanças expressam a recolocação do Brasil no conjunto da divisão
eleição de Fernando Henrique no primeiro turno em 1994. Em 1995 sob seu governo seria feita a reforma do
estado conhecida como Plano Bresser.
7

Segundo LIMA e MARTINS (Apud NEVES) “Denominado Terceira Via, Centro radical, centro-esquerda,
nova esquerda, nova social-democracia modernizadora ou governança progressiva, esse projeto – direcionado,
principalmente, às forças sociais de centro-esquerda que chegaram ao poder nos últimos anos do século XX ou
que lutam intensamente para isso – parte das questões centrais do Neoliberalismo para refiná-lo e torna-lo mais
compatível com sua própria base e princípios, valendo-se de algumas experiências concretas desenvolvidas por
governos de países europeus” (p.43). Em uma leitura crítica, segundo os autores , também pode ser nomeado
de social-liberalismo. A Terceira Via, segundo Chauí, no mesmo texto em foco, é um termo empregado pelo
fascismo, originariamente, indicando um projeto político que se pretendia equidistante do liberalismo e do
socialismo, nos anos 1940 consolidou o peronismo e ressurgiu a partir dos anos 1980 ( no Brasil nos anos
1990) como concepção política que estaria para além da direita liberal e da esquerda socialista. Para A. Bianchi
o termo social-liberal indica um amplo movimento internacional de incorporação das premissas neoliberais por
partidos trabalhistas ou social-democratas. (NEVES, 2005, p43-48).

8

Globalização: segundo o Dicionário da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (op.cit), O discurso da
‘globalização’ tem dois sentidos. Um descritivo ou simbólico, referido à suposta unificação do mundo. Outro,
prescritivo ou normativo, representado pelas políticas neoliberais muito concretas, implementadas por agentes
e instituições gestoras do capitalismo dominante.
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internacional do trabalho e da produção em tempos de crise estrutural e apontam novos
desafios para a classe trabalhadora.
Com a eleição de FHC, o país claramente entrou em fase de desindustrialização dada à
abertura de mercado e a implantação do plano real e à transformação do país em um “Paraíso
Fiscal” para o capital financeiro, conforme dossiê denúncia do UNAFISCO/ ATTAC (2000).
Com a chegada do PT e Lula da Silva ao governo, inicia-se um debate em torno de
uma suposta nova proposta de desenvolvimento. Reedita-se o debate entre os chamados
neoliberais e os neodesenvolvimentistas. O caminho para um Brasil grande e desenvolvido
estaria aberto a partir das “mudanças” que foram propostas pelo PT.
Embora o pensamento neodesenvolvimentista acene com a superação da dependência
e insinue uma distribuição de renda, presente no Slogan tanto do governo Lula da Silva
“Brasil: um país de Todos” como do governo Dilma Roussef “ Brasil: país rico é um país sem
pobreza” , ele não representa um avanço em termos de superação da dependência, como
querem fazer crer e muito menos nos conduzirá por etapas e por reformas ao socialismo.
Para Claudio Katz (2006), o pensamento neodesenvolvimentista apoia-se na tese de
que em breve o mundo será multipolar com a diminuição do poder das potências centrais e a
projeção de outros Estados-Nação, em especial latino-americanos, no cenário da geopolítica
internacional. Essa concepção não leva em conta que prevalece na economia latino-americana
a desnacionalização e as relações das burguesias associadas de várias regiões do globo.
O autor ressalta que o cenário é pouco provável, na medida em que até mesmo o
crescimento chinês ocorre via alianças entre o setor financeiro e o industrial contra os
trabalhadores. Isso ocorre, segundo Katz, reeditando Marx, porque a manutenção das taxas de
acumulação só pode se dar pela ampliação da exploração e da extração de mais valor e, nesse
sentido, sua afirmação é corroborada pelos estudos de Virginia Fontes (2010), Giovani Alves
(2009), Elmar Altvater (2010) entre outros. É claro que nos processos de lutas dos
trabalhadores e em momentos de expansão algumas medidas protetivas e de controle podem
ser tomadas, mas sempre resultam em ações temporárias. Essas são cada vez mais raras e
pouco expressivas no que tange à distribuição de renda, já que a crise de acumulação se
agudiza.
O desenvolvimento capitalista autônomo, dos países chamados periféricos, seria uma
etapa no longo processo de emancipação latino-americano. Cabe questionar o sentido dessa
emancipação, a direção, e o tempo dessa transição. Essa visão apresenta-se como um fetiche,
pois, no atual momento da acumulação de capital, as formas industrial e financeira
encontram-se imbricadas de tal modo que não é possível considerá-las de forma independente
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e muito menos opostas. A unidade em torno do projeto de sustentação do capitalismo ante
mais essa crise, e que se manifesta como globalização, unifica o campo empresarial contra os
trabalhadores, afirma Leda Paulani (2009).
Após a queda do socialismo existente e o avanço da contrarreforma capitalista no leste
europeu, os governos de centro esquerda tendem a convergir à direita (ainda mais em
momento de refluxo da classe trabalhadora), utilizando como argumento a derrota de um
inimigo comum, oligárquico, responsável pelo atraso histórico do país.
O destaque de Katz é perfeito para compararmos com o caso brasileiro que em disputa
eleitoral (2002, 2006, 2010) entre dois partidos: um de centro direita, representado pelo PSDB
e outro de centro esquerda, representado pelo PT, vários movimentos sociais aguerridos foram
arrastados para o apoio ao PT para evitar a vitória do PSDB, historicamente aliado ao DEM9,
partido que concentra as frações mais arcaicas da direita. O autor ressalta que essa opção leva
esses partidos e movimentos a fazer concessões cada vez maiores ao stablishment.
Embora não sejam considerados governos neoliberais, pela trajetória de seus líderes e
pela história de suas formações partidárias, como bem ilustra o caso brasileiro, esses governos
operam a economia com os mesmos fundamentos que constituíram a exploração pós-crise dos
anos 1970. Sendo sua base histórica ser no mais das vezes a social democracia (portanto,
partidos de centro ou centro esquerda) fez com que alguns intelectuais, com os quais
dialogamos nesta tese, nomeassem-nos de neoliberais de Terceira Via.
Ambas as formas organizativas (neoliberalismo e neoliberalismo de terceira via)
correspondem ao processo de financeirização da economia e os economistas críticos citados
nesta tese vêm chamando, a partir de Marx, de “Capital Fictício” e é esse recurso conceitual
que utilizei para a compreensão das relações sociais de produção no período analisado.
O neoliberalismo e a economia financeirizada caracterizam-se pela modificação das
regras políticas e das prescrições econômicas. Sua expressão ideológica de “livre mercado” é,
de fato, a desregulamentação. Desregulamentação de direitos

do trabalhador e

desregulamentação das medidas de controle do capital. Fica estabelecido assim o mecanismo
de maior apropriação da riqueza socialmente produzida. Essa forma de atuação permanece
sob os governos da social-democracia ou da Terceira Via.
Cumpre ressaltar que, inicialmente, essas formas de aprofundar a apropriação do valor
foram estabelecidas como mecanismos de “aquecimento” ou de aceleração da economia,
9

Nas eleições presidenciais de 2014 históricos oligarcas vinculados até então ao DEM, antes PFL e herdeiros da
ARENA, partido de sustentação dos ditadores declararam apoio à candidatura de Dilma Roussef, do PT. São
exemplos José Sarney, Katia Abreu, Paulo Maluf. O PT também recebeu o apoio de Fernando Collor de Mello
o presidente do impeachment.
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como a ampliação do sistema de crédito e a emissão de papéis negociáveis na bolsa de
valores, com vistas a facilitar a captação de recursos de investimento para as empresas. Nesse
sentido, embora houvesse a financeirização, não havia, ainda, a manifestação do “capital
fictício” na forma que ele viria a assumir nos anos seguintes.
Utilizando as reflexões de Altvater (2010), observamos os aspectos fundamentais
desse processo que se contrapõe à tese dos neodesenvolvimentistas. Em primeiro lugar,
segundo o autor, ocorre um desenraizamento de vários aspectos da economia pela atuação do
capital financeiro. Na base financeirizada da economia no mundo, o que observamos é a
ampliação do “capital fictício” nas suas três formas de manifestação: o mercado de ações e
demais papéis negociáveis nas bolsas de valores, a ampliação do sistema de crédito (em
detrimento do aumento do salário real), a negociação da dívida pública (ao invés de
pagamento de impostos) torna os empresários “credores” dos países. O resultado disso temos
visto nos levantes de trabalhadores na Grécia, Espanha, Portugal, Islândia, Inglaterra etc.).
O capital portador de juros ao acelerar a realização do valor via especulação encurta a
relação dinheiro mais dinheiro, “eliminando”, no curto e imediato prazo, a mediação da
produção e comercialização. O capital, nesse sentido, se “distancia” ou “descola” da
economia real e se “autonomiza”. No momento de ampliação da financeirização o capital
portador de juros acaba por vender uma expectativa de lucro de um produto inexistente (como
o mercado de futuros); nestas condições passa a ser considerado capital fictício.
Evidentemente isso permite que, no âmbito individual, os acionistas, capitalistas,
especuladores consigam ganhos incrivelmente elevados, mas não é possível garanti-los para
todos. Assim sendo, acirra-se a competição intercapitalista e resultados de empresas são
maquiados para evitar possíveis perdas, gerando uma forma de “economia” que se distancia
das suas formas reais de produção.
Mas, de fato, a mediação da produção (da economia real) não pode ser eliminada, uma
vez que, mesmo na condição de mercadoria, a moeda é a expressão da riqueza produzida pelo
trabalho social. Disso decorre a outra forma de desenraizamento: a desterritorialização, tanto
do capital como do parque produtivo. A mobilidade territorial dos parques industriais, entre
países, exprime a guerra por garantir a base real de acumulação.
Do ponto de vista do capital, a desterritorialização permite a ampliação da
expropriação e cria um nível de pressão sobre a classe trabalhadora que é mundial, pois não é
mais necessário contar apenas com os exércitos de reserva internos aos países de origem, pode
ser feita pressão pela queda real do preço da força de trabalho. É claro que para
operacionalizar a expropriação em âmbito mundial o empresariado não elimina o Estado
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Nacional, útil na manutenção das condições sociais ideais para promover e aprofundar a
exploração.
A forma financeirizada aprofunda a forma de exploração via espoliação, representando
a subsunção formal recolocada pela via das terceirizações e de todas as formas precarizadas
de trabalho que, fenomenicamente, aparecem como trabalho “autônomo”, empreendedorismo
etc. Além disso, reafirma as formas de opressão com vistas a criar segmentos mais
exploráveis e dificultando o desenvolvimento da pertença e da consciência de classe.
Para que esse processo de expropriação tenha êxito, é necessário criar as condições
favoráveis. Os mecanismos de convencimento e controle se materializam em novas táticas de
realização do poder econômico através da política. O papel do aparelho de estado é
redefinido, assim como do Estado. Surge o que Altvater denomina “boa governança.” Ela é
diretamente proporcional à violência com que a expropriação se dá e é possível identificá-la
nos processos de monetarização/financeirização da economia no que o autor denomina
“repressão financeira”.
Ao conjunto formado pela desregulamentação, liberalização, privatização, Altvater
denomina desarraigamento e na concepção organizativa do capital é a tríade necessária a boa
governança. Complementa o quadro a criação em âmbito nacional da infraestrutura básica
para a acumulação: sistema de escoamento, informação, base energética. Temos aqui os
elementos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 10. A boa governança expressa a
relação entre a discussão “técnica” da economia descarnada em relação à vida real das
sociedades que lhes servem de suporte, seus vínculos com os interesses sociais e políticos, os
vínculos de classe. Por trás da “avaliação técnica”, os mecanismos de ajuste político do
comportamento das economias locais aos interesses do capital se mostram evidentes. Para
reforçar a denúncia da violência desse processo alguns autores, como o próprio Altvater,
denominam o atual modelo de “capitalismo predatório 11”.
A repressão financeira é o conceito que exprime a força coercitiva que a economia
financeirizada exerce sobre a economia real, segundo o autor. Prefiro a expressão sobre a vida
10

PAC. Programa de Aceleração do Crescimento: Programa de desenvolvimento econômico lançado em 2007
que teve como justificativa criar as condições de estímulo a produção e ao mercado interno. Incluiu também
saneamento, transporte, moradia, recursos hídricos e energia. Informações oficiais em www.pac.gov.br. Para
uma leitura crítica LEHER, R.Programa de Aceleração do Crescimento, Educação, Heteronomia Cultural. V
Colóquio Cermarx. Unicamp. 2007. www.unicamp.br

11

Capitalismo Predatório. Evidentemente a expressão é redundante. Contudo, o autor a utiliza como recurso
retórico para indicar o elevado grau de pressão sobre todas as formas de vida, sobre a natureza e a violência
crescente do sistema neste momento histórico sendo resultado do aporte da microeletrônica e da maior
financeirização. O predatório indica esta aceleração e a maior pressão sobre os sistemas biológicos e as
relações sociais.
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social, pois a produção é, na verdade, a produção da existência e por trás da “base da
economia real” o que existe é o trabalho, o ser humano sofrendo os efeitos do
aprofundamento da alienação e da fetichização das relações sociais.
Todos os riscos e instabilidades desse tipo de economia volátil fazem com que os
intelectuais orgânicos do capital defendam uma “governança corporativa”. As empresas
passariam a contribuir com a repressão financeira e com as “regras sociais”. Segundo o autor,
as regras da boa governança constituem o que ele denomina de direito “soft” dos organismos
de regulação internacional (como a OCDE e o FMI).
Ainda de acordo com o autor uma boa governança corporativa e estatal passa a ser
fundamental para a concessão de créditos via FMI. Dessa afirmação, podemos concluir que
foi posto em andamento um mecanismo no qual o público e o privado se encontram na
reconstrução da hegemonia burguesa, pelo reforço de mecanismos de controle que reorganiza
em âmbito mundial a divisão do trabalho, a expropriação via territórios nacionais dos recursos
ambientais e humanos, redistribuindo-os entre os “acionistas” daqueles organismos
internacionais.
Evidencia-se o caráter de classe dos Estados-nação e a articulação da burguesia como
classe dominante mundial. Ao mesmo tempo, observamos a ampliação do poder de coerção
desses organismos sobre as economias locais ,via acordos firmados em torno da
“estabilidade” e de políticas de “austeridade” que, na verdade, nenhum país pode honrar, pois
os mecanismos econômicos da financeirização são absolutamente imprevisíveis.
A financeirização subverte a lógica da economia clássica e cria um conjunto de
resultados que não se sustentam no plano da realização do valor, se considerado o conjunto
das operações. Essa forma de organizar a economia garante lucros inimagináveis aos grandes
operadores e financistas sem lastro para o conjunto das economias. Contudo, a garantia da
remuneração é dada pela expropriação crescente da classe trabalhadora e, de certa forma, dos
pequenos e médios produtores locais fruto do encarecimento do crédito que atende agora a
índices globais. Altvater conclui que essa forma de capitalismo global e danoso significa
a redistribuição da renda produzida através de mercados financeiros globais
mediante a ajuda decisiva das instituições internacionais e dos governos nacionais
dos países industrializados em benefício dos aplicadores de ativos financeiros, que
assim aumentam seu potencial econômico e seu poder político e midiático. Os
elevados juros reais não são, por conseguinte, relevantes apenas para a
compreensão do modo de funcionamento dos mercados financeiros. Também
transformam a sociedade, a política e a cultura. (ALTVATER, 2010, p. 202).

Fica cada vez mais evidente a impossibilidade de se considerar a expressão política
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assumida pelos governos latino-americanos, em geral, e o brasileiro, em particular,
caracterizada como “neodesenvolvimentista”, pois não há ampliação e nem universalização de
direitos dos trabalhadores.
A espoliação, que Altvater chama de apropriação, é o mecanismo de acumulação
preferencial do capital especulativo/fictício e envolve o surgimento dos paraísos fiscais, a
lavagem de dinheiro e os ganhos através de formas criminosas de expropriação e tráfico, ou
seja, toda a sorte de formas deterioradas de ganho de capitais, demonstrando o esgotamento
civilizatório dessa relação social, inaugurando não uma transformação reformista do
capitalismo, mas sim uma fase de maior barbárie.
A partir das elaborações trazidas do estudo desse autor, e em consonância com os
elementos apontados por Katz (2006), torna-se mais evidente a impossibilidade de pensar o
desenvolvimento

dos

países

emergentes

pela

lógica

neodesenvolvimentista.

O

desenvolvimentismo pressupôs, em um momento de expansão do capitalismo sob a lógica
organizativa fordista, a garantia de direitos sociais e trabalhistas a um conjunto expressivo dos
trabalhadores nos países centrais e se constituiu como possibilidade nos países periféricos12.
Atualmente, a acumulação ampliada só pode ocorrer exatamente retirando, expropriando os
trabalhadores desses mesmos direitos.
No Brasil, os trabalhadores em educação e o direito à educação em particular
experimentam a contradição entre a expansão dos sistemas de ensino, fruto da
complexificação da produção e da vida social, ao mesmo tempo em que respondem à
expropriação na forma que se apresenta hoje , pela privatização e mercantilização da educação
e assume ,assim, contornos de extrema precarização nas relações de trabalho, acompanhada
de profundas modificações no tipo de educação ofertada.
O papel que o Brasil desempenha nesse cenário é, segundo Fontes (2010),
subordinado, embora imperialista. Esse papel ganha força no movimento de monetarização do
capital convertendo-o em capital imperialista. Esse movimento ocorre a partir do golpe
empresarial-militar pela monopolização da economia e pela implantação de um sistema
financeiro internacionalizado. Segundo a autora, esse processo foi ininterrupto desde então.
Fontes ressalta a peculiaridade das crises de 2000 e 2008 que longe de reduzir o
impulso concentrador produziu um efeito contrário. Nas palavras da autora:

quanto mais dramática foi a crise social, mais parecem ter saído fortalecido o setor
12

Para melhor elaboração sobre o conceito de desenvolvimentismo no caso dos países periféricos em especial
para a América Latina indicamos os autores: Ruy Mauro Marini, Vania Bambirra, Teothônio dos Santos.
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concentrador do capital. (...) elas atuaram como facilitadoras para massivas
expropriações, em todos os setores da vida social (FONTES, 2010, p. 304).

Para Fontes, em síntese, a crise social se converte em fonte de lucro. Para compreender
a condição brasileira, a autora sugere dois elementos: a inserção desigual e hierarquizada
entre os países centrais, dado o ritmo e o ingresso diferenciado tanto no capitalismo como no
imperialismo e, ainda, a questão da democracia na política contemporânea que por sua vez
expressa a forma como o capital-imperialismo produz novas configurações da exploração nos
países centrais.
O Brasil ingressa na formação capital-imperialista na medida em que passa a reunir
algumas condições necessárias como um ciclo de industrialização avançado com os diferentes
setores de produção desenvolvidos e entrelaçados. Além disso, um Estado adaptado às
demandas centrais da acumulação e com certa autonomia frente às pressões de setores do
capital ou de capitalistas singulares e igualmente capaz de conter as reivindicações populares,
ou seja, garantidor da estabilidade para a acumulação expandida. Em outras palavras a “boa
governança”.
Para Fontes, a situação do Brasil, atualmente, reflete as novas formas de incorporação
de países retardatários ao capital imperialismo, com a agudização das contradições já
existentes. Nesse sentido, a autora converge em suas análises às reflexões de Francisco de
Oliveira em “O Ornitorrinco” (2006). Esta metáfora caracteriza a forma de atuação da
burguesia que opera a partir do Brasil, já que em sua materialização está inscrita a contradição
entre as operações financeiras nas quais é solidária às burguesias externas e ao necessário
desenvolvimento interno para a realização do valor e a contensão das lutas sociais.
A partir do golpe empresarial-militar, é possível identificar um avanço significativo do
projeto empresarial associado ao capital externo e a afirmação da burguesia local como classe
nacional. Surgiram novas associações e entidades patronais, da mídia e, inclusive, de
entidades estrangeiras com destaque para as estadunidenses.
Apesar de operar nacionalmente como classe, ela não encaminhou um projeto
autônomo, nacional e democratizante e anti-imperialista nos moldes de uma revolução
burguesa. A partir das elaborações de Florestan Fernandes, Fontes ressalta que a burguesia
estava organicamente estruturada em bases nacionais. Por isso podemos afirmar que sua
“fraqueza” relativa é estabelecida na contradição entre a constante tensão, devido ao
desenvolvimento desigual no interior do país, e suas articulações externas.
Florestan designava esse processo de imperialismo total. Fontes defende a hipótese de
que a burguesia que opera no Brasil foi integrada de maneira heterogênea pelos locais, mas
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também pelos vínculos que sustenta com aquelas que operam em outros países, especialmente
os centrais, com destaque para os interesses estadunidenses.
Essa condição de articular setores econômicos internos profundamente desiguais a
uma subordinação ao capital-imperialismo é sua contradição fundamental que carreia todas as
demais. Essa contradição se expressa não só nas formas de produção e apropriação do valor
nas expropriações diretas, mas também nos aparelhos culturais nos quais se manifesta uma
cultura pasteurizada, caricaturada e no mais das vezes reprodutora do lixo cultural despejado
dos países centrais por aqui e convive com uma cultura popular rica, expressiva, e
constantemente, alijada dos espaços de divulgação e socialização. Quando essa cultura
popular encontra espaço é degradada na condição de mercadoria tornando-se ela também,
uma caricatura de si13.
A burguesia aqui sediada também produz outras contradições. Fontes qualifica como
impotência prepotente pelo estímulo ao enorme crescimento da produção de commodities,
típica de uma posição subalterna, convivendo com a expansão de empresas transnacionais.
Segundo a autora, “As burguesias brasileiras derivam do leito cavado pelo capital imperialista
e precisa permanentemente a ele adequar-se para manter sua dominação na escala do território
nacional”. (FONTES, 2010, p. 312).
Com as eleições de Fernando Henrique Cardoso e Lula da Silva, acontece a
reconfiguração da própria burguesia que ao mesmo tempo em que reforça seus vínculos
externos de dependência, conserva e aprofunda seu domínio no âmbito nacional com o que
Neves (2005) vem denominando a repolitização da política na afirmação de processos
“democrático-representativos”, que demonstram a assimilação de algumas reivindicações
populares, agora enquadradas nos marcos burgueses .
A sociedade civil, nessas duas últimas décadas, tornou-se mais complexa, com novos e
complexos aparelhos privados de hegemonia, na qual uma rede de convencimento pode ser
constituída garantindo a “estabilidade” política denominada “política de estado”. Ao mesmo
tempo em que inaugura uma “nova pedagogia da hegemonia”, Neves (2005) criminaliza os
movimentos contestadores.
As forças burguesas, conclui Fontes, não se desviaram do projeto capita- imperialista
nem um só momento sequer. Criou-se uma integração das classes por um projeto que veio
pelo alto, pela incorporação de setores oriundos da classe trabalhadora, que passaram a operar
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Impossível não lembrar de todos os desfiles transformados em mercadoria turística e produto audiovisual
como Escolas de samba, Desfiles de Blocos de Salvador, O Boi de Parintins e a mais recente e vergonhosa
caricatura de si: a abertura da Copa do Mundo.
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os fundos de pensão, por exemplo, galgando novas posições políticas, econômicas e sociais,
no que venho chamando de transformismo, no sentido gramsciano. Ao mesmo tempo, uma
extensa política público-privada de alivio a situações emergenciais de pobreza foi criada
sem que isso apontasse a possibilidade de sua incorporação na órbita de direitos universais.
Em síntese, para a autora, “o processo transcorrido no pós-ditadura correspondeu ao
rebaixamento das exigências revolucionárias ou contra a ordem e, em médio prazo, a
internacionalização, por duas das mais importantes e expressivas organizações nacionais de
origem popular” (FONTES, 2010, p. 327) como o PT e a CUT. Contudo, Fontes ressalta que
isso não significou o apagamento da resistência tanto pelos movimentos que se defrontam
com o capital internacional mais diretamente como o movimento dos trabalhadores rurais,
pelo surgimento de novos partidos ou pela constante pressão que as contradições entre as
formas de apropriação e as necessidades objetivas da classe trabalhadora recriam a cada novo
arranjo do projeto imperialista.
A partir dos anos 1990, a concentração de capitais muda de escala no Brasil. Isso
ocorre pelo avanço do investimento interno e externo em boa parte estimulados pelas
privatizações e do intenso movimento de fusões e aquisições de empresas. Durante o governo
de Fernando Henrique Cardoso, o setor público financiou o fracionamento e a distribuição de
empresas brasileiras ao capital privado com financiamento público. A autora ressalta que esse
período foi marcado por uma profunda desnacionalização do setor produtivo devido ao
ingresso de investimentos estrangeiros para a aquisição dessas empresas.
Esse processo plasmou e manteve as características das relações sociais de produção
no Brasil: por um lado, um agroexportador e de uso intensivo de recursos naturais para os
países desenvolvidos e, por outro, e de maneira complementar, exportador de produtos com
maior índice de pesquisa e desenvolvimento para a América Latina.
Se por um lado destaca-se a complexificação da produção no Brasil, por outro se
matém a deficiência na geração de “inovações” e a fragilidade dos mecanismos de
financiamento para o longo prazo, Sarti e Laplane (apud FONTES, 2010, p. 330). As
empresas brasileiras foram empurradas pela concorrência internacional, fruto da abertura
comercial dos anos 1990 e da desregulamentação do mercado, a buscar maior capacitação
tecnológica, igualmente tentando se inserir em nichos de mercado e, portanto, reorganizandose no conjunto da divisão internacional e da produção pós- crise dos anos 1970.
Lamentavelmente, o que sobressai, nessa nova etapa, é o uso intensivo dos recursos naturais,
expressão local do que Alves (2009) nomeia capitalismo predatório.
Em acordo com Paulani, Fontes considera que o período da desnacionalização
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confirma o papel do Brasil como plataforma de valorização de capital multinacional, por isso,
para a autora, o papel subalterno da burguesia no Brasil ,juntamente com a desnacionalização
e a perda de soberania popular, remetem o país a uma condição, que ao invés de ser revertida,
se aprofundou, qual seja, aquela de plataforma de valorização e de desenvolvimento
subordinado. Segundo a autora, é necessário redimensionar a escala da concentração de
capitais no país, a influência e controle político e ideológico da burguesia e sua efetiva
subalternidade.
O projeto de neoliberalização do país não ocorreu de forma pacífica, sendo que as
frações de classe da própria burguesia tinham interesses contraditórios em jogo. Para o setor
industrial, organizado em torno do aparelho privado de hegemonia, FIESP e CNI não queriam
uma completa abertura do setor, evitando migrar de uma posição de produtor para comprador
de produtos similares estrangeiros. Do mesmo modo, os banqueiros organizados na
FEBRABAN queriam a abertura da economia, mas não do seu setor aos novos bancos
estrangeiros e os latifundiários apoiavam a maior parte do projeto neoliberal, desde que não
perdessem os subsídios públicos. Fontes afirma que justo por essas diferentes posições no
interior da própria burguesia, o projeto neoliberal teve sua implementação em ritmo muito
diferente dos demais países latino-americanos.
A partir da unificação do campo burguês, os empresários partiram para o projeto de
cooptação de lideranças que se constituíram no campo das lutas sociais. Foram criadas
centrais sindicais concorrentes como a Força Sindical, que ajudou a pressionar a CUT e
rebaixar as demandas pela via do sindicalismo de resultados. Com a mudança de estrato social
por parte de lideranças cutistas associada às mudanças na social democracia em âmbito
mundial e ainda sob a égide dos fundos de pensão também os líderes da CUT e do PT
passaram pelo processo do transformismo, migrando para o centro e se constituindo em uma
opção de liderança do projeto neoliberal pelo campo da esquerda.
Com um novo modus operandi tanto da classe dominante como do próprio estado
estrutura-se a nova forma de acumulação denominada capital-imperialismo também no Brasil.
Suas formas de manifestação foram apresentadas por Fontes em seus elementos fundamentais
em uma recuperação histórica desde os anos oitenta. Assim sendo destaca-se que na década de
oitenta cresceram as exportações de capitais na forma de investimentos diretos de capital
brasileiro no exterior juntamente com a exportação de mercadorias e commodities 14. Ocorrem,
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Evidentemente nosso destaque aqui é para os novos arranjos que o Imperialismo apresenta, em especial ao
incorporar países subalternos no gerenciamento da acumulação de capital sem alterar as determinações que
caracterizam a dependência. Para a compreensão da processualidade histórica que constitui o imperialismo ver
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nesse período, o que a autora considera mudanças qualitativas em três direções: primeiro
sobre as fontes de matéria prima, nos demais países latino americanos; segundo, a exploração
da força de trabalho em outros países e, por fim, o uso de políticas de alívio de pressões
sociais que comumente chamamos de políticas focais.
Esses processos culminaram em um acordo nacional em torno de uma cidadania difusa
(muitas vezes confundida com participação) contra a fome e a miséria sem, no entanto,
questionar os fundamentos da produção de ambas. O limite é a constatação fenomênica da
existência das mesmas, tratadas quase como flagelos ‘naturais’.
Esse movimento avançou no sentido do empresariamento direto de setores populares
convertidos, de acordo com a autora, em responsabilidade social, empresarial e voluntariado.
Ainda segundo Fontes, esse processo levou a uma subordinação massiva dos trabalhadores.
Esses desprovidos de direitos caminharam “naturalmente” para as formas de trabalho que esta
“empregabilidade

15

” assegurou e que Alves (2009) nomeia subsunção ideal dos

trabalhadores.
Essa condição geral desencadeou um “ativismo estéril ao lado de um apassivamento
diante da precarização das condições de trabalho” e do desemprego (FONTES, 2010, p. 347).
O robustecimento das “trincheiras” na sociedade civil pela criação e ampliação do número de
associações sem fins lucrativos desemboca em três eixos desse momento, ainda em acordo
com a autora. Em primeiro lugar, colabora com a expropriação de atividades públicas (e isso é
um importante indicador no que diz respeito ao estudo do trabalho docente), como bens
coletivos que são liberados para a extração de mais valia, ao mesmo tempo em que naturaliza
a expropriação de direitos.
Em segundo lugar, assume um discurso incorporador e democrático, acenando com o
reconhecimento das necessidades imediatas da população, reconfigurando, de acordo com a
autora, o teor do processo político e, nesse sentido, corrobora o conceito de repolitização da
política cunhado pelo Coletivo de Política Educacional (no conjunto dos trabalhos em
especial a partir da publicação de Neves, 2005). Em terceiro lugar, segrega e criminaliza
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LÊNIN, V. (2005)
Empregabilidade: é o conceito que melhor expressa a precarização do trabalho posto que se apresente como a
atualização da teoria do capital humano em sua versão flexível, toyotizada. Qualquer ação do trabalhador no
sentido de buscar o seu desenvolvimento não traz mais a garantia ou a perspectiva dos melhores postos de
trabalho, mas sim de se tornar “empregável”. O empreendedorismo é a versão mais atual desta teoria adequada
a um cenário no qual o empresariado não acena nem mesmo com a possibilidade da exploração precária, a
expropriação se dá no âmbito do trabalho autônomo com todos os riscos e nenhuma garantia – capital social
diz respeito a qualquer bem seja real ou potencial que esteja a disposição a partir de um conjunto de relação
sociais das quais se participa. Os conceitos aprecem melhor trabalhados no corpo do presente texto. Para
aprofundar os mesmos consultar Dicionário de Educação Profissional em Saúde (2009). Isabel Brasil Pereira e
Julio Cesar França Lima (org).
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aquelas entidades mais combativas e que denunciam o caráter classista em curso. (NEVES,
2005).
Os trabalhadores acabam por viver a experiência de ser silenciados pelo alto, através
de associações sindicais que estão disponíveis à gerência do capital ao mesmo tempo em que
favorece as atividades filantrópicas e de focalização para as frações fragilizadas. Dessa forma,
constitui-se uma democracia restrita e o apassivamento das massas trabalhadoras, enquanto
campeia o comportamento predatório do capital. (NEVES, 2005).
Ao que tudo indica, a partir de leituras como as de Fontes (2010), Filgueiras e
Gonçalves (2007), o crédito foi ampliado, ainda que com taxas de serviços muito elevadas e
com contração dos salários, o que nos remete a reflexão de que o país avançou na
financeirização e no desenvolvimento de um determinado mercado interno, sem alterar as
condições de sua inserção na divisão internacional da produção, ao contrário, aprofundando-a
e realizando, assim, em mais um momento histórico, as determinações estruturais e as
contradições identificadas por Oliveira (2006). No que tange à população economicamente
ativa, a PEA, segundo Oliveira, a força de trabalho rural é fraca e declinante para todo o
século XX, já a urbana, industrial, se expandiu até os anos 1970 e torna-se decrescente sob o
novo padrão produtivo. No mesmo movimento, o setor de serviços segue sua expansão,
juntamente com a ampliação da informalidade.
Usando a metáfora da “evolução das espécies”, Oliveira afirma que esse quadro das
relações sociais de produção e da distribuição da mão de obra é praticamente o mesmo das
formas mais desenvolvidas de sociedades capitalistas. Quanto ao regime democrático, sinaliza
o processo como existente há 30 anos. A base técnico-científica avança em alguns setores e
nichos de produção como a biogenética. Para Oliveira, a “evolução” desanda no processo de
circulação. Uma alta proporção da dívida externa, em relação ao PIB, demonstra, para o autor,
que a economia não funciona sem esse acréscimo externo.
Oliveira sintetiza a posição do país da seguinte forma: já não é mais
subdesenvolvimento, mas uma economia industrial que se volta a uma mesma subordinação
financeira semelhante ao do período agroexportador. O autor avalia que essa dependência
financeira externa cria uma dívida interna em igual proporção, forma de reduzir a liquidez
interna, conter o consumo e manter a inflação sob controle. É também pela dinâmica da
financeirização, a antecipação da produção futura. De acordo com o autor, somando as
dívidas interna e externa chega-se à situação inusitada de que para produzir um PIB anual é
preciso endividar-se na mesma proporção.
Seguindo sua avaliação, as formas de subsunção do trabalho ao capital e o papel da
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informalidade no Brasil assumem não só a dinâmica própria da acumulação, o fetiche
maximizado hoje pela revolução digital e a possibilidade através dela de incorporar a
informalidade como parte permanente do processo como reposição da forma salário,
liberando a apropriação pela forma relativa de mais valia para maximizar os ganhos.
Para Oliveira, a forma de produção do conhecimento hoje é um todo indissociável
entre ciência e tecnologia, portanto, não há produto tecnológico que possa ser
consumido/utilizado sem a ciência que o produziu. O inverso também é verdadeiro. O que
sobra, para o país subordinado, como produtos tecnológicos, são apenas bens de consumo.
Assim, os países periféricos podem copiar apenas o descartável, mas não a matriz da unidade
técnico-científica e a acumulação feita, a partir do descartável, entra também em
obsolescência acelerada. Tudo isso, segundo o autor, exige um esforço de investimento que
está sempre além das forças internas da acumulação e reitera e aprofunda os mecanismos de
dependência externa (especialmente a financeira). Todas as taxas tendem a ser declinantes:
tanto a do PIB quanto a de acumulação e as de crescimento.
Se o conhecimento é estratégico para a produção, se esse se apresenta organicamente
ligado à produção de ciência e tecnologia e se é subordinada nossa forma de inserção à
divisão internacional da produção temos aqui uma contradição fundamental para pensar a
formação humana e as perspectivas para a educação. Estamos diante da clássica contradição
indicada por Marx do desenvolvimento das forças produtivas que, na perspectiva capitalista,
devem ser contidas e assim se chocam com as relações sociais de produção.
A economia tende a um esforço desmedido em que para obter produtos de ponta em
menor quantidade se despende cada vez de mais capital. O aumento da produtividade do
trabalho decorrente combina acumulação molecular digital e maxi exploração da força de
trabalho, traço distintivo deste momento histórico.
Os resultados do avanço técnico que permite ampliar a produtividade do trabalho na
sociedade de modernização conservadora, no “ornitorrinco”, é a maximização da exploração
que nas palavras de Oliveira é devastador. Segundo o autor, e conforme vasta literatura do
campo da sociologia do trabalho, a acumulação molecular digital não necessita desarticular as
formas de exploração precedentes e muito menos as formas concreto-abstratas do trabalho,
exceto nos nichos fordistas/toytistas. Ao fazê-lo pode aprofundar as formas de exploração
inclusive informais pela via da terceirização e de todas as formas de “flexibilização”, que
expressam o avanço do empresariado sobre os direitos dos trabalhadores.
Todas estas mudanças e a desconstrução das formas de se relacionar com o trabalho e
as garantias das relações contratuais, no conjunto das mudanças das relações sociais de
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produção, produzem, igualmente, uma nova sociabilidade e nova forma de cada ser humano
se relacionar consigo mesmo com os outros homens e com o ambiente natural e social. A
inclusão forçada ou a exclusão includente manifestam aqui a violência do capital, amortecida
por todos os programas sociais e educacionais focalizados, realizados seja a partir do próprio
aparelho de estado seja por aparelhos privados de hegemonia (ONGs, associações, PPPs
etc)16.
Para Oliveira, as tentativas de inclusão da força de trabalho que é expulsa das relações
contratuais formais e dos nichos produtivos que alavancam o processo de acumulação via
treinamento profissional se apresentam como mais um fetiche, pois a tendência desse modelo
produtivo é aprofundar a forma abstrata virtual de trabalho, a cada novo momento de
atualização do modelo produtivo.
A produção/circulação expressa não só a des-utilidade ou a maximização das funções
de troca sobre as de uso, mas um enorme mercado de consumo de quinquilharias, em geral,
através de vendedores ambulantes. Para Oliveira, é a expressão de uma sociedade derrotada,
sem perspectiva, cujo processo civilizatório esgotou-se. O autor apresenta como determinação
mais evidente dessa contradição a combinação do estatuto rebaixado da força de trabalho que
financiou a expansão e, portanto, o subdesenvolvimento com a dependência externa que, por
sua vez, produziu um mercado interno apto a consumir cópias. Oliveira chama esse ciclo de
reiteração não virtuosa.
Essa forma degradada de desenvolvimento e de apropriação da inovação tecnológica
na forma não virtuosa, indicada por Oliveira, nos permite pensar o impacto desses processos
para a educação como importante mediação na formação do ser humano que, na perspectiva
hegemônica, deve ser preparado para viver, socializar-se e produzir sua existência e ainda
permitir a produção do mais valor nessas condições objetivas.
A classe trabalhadora demanda, crescentemente, mais educação, mais trabalho,
melhores condições de vida. A classe dominante tem que responder a essas demandas e não
16

Inclusão forçada: é uma categoria criada por Virginia Fontes para explicitar a insuficiência e o risco de utilizar
a concepção de exclusão. No sistema capitalista não existe exterioridade e sim a impossibilidade de escapar ao
modo de inserção para o qual o sistema direciona as várias frações que compõem a classe trabalhadora, até
mesmo o lúmpen. FONTES (2005). Inclusão excludente é a categoria criada por Kuenzer para explicitar a
maneira que, por exemplo, a formação escolar classifica, segmenta e direciona a mão de obra em formação- o
aluno. As várias formas de recuperação, aceleração, que visam a superação da defasagem idade-série levam a
uma formação aligeirada que só permite a inserção nas formas mais aviltadas de trabalho e mesmo a
terminalidade dos estudos na educação básica Kuenzer (2002) – inclusão utilitária: categoria criada por
Lauriana Paiva, estudiosa da relação das TICs com a educação que objetiva explicitar que tanto as tecnologias
digitais como as políticas sociais de inclusão e suas mediações comportam, organicamente, a produção e
reprodução da sociabilidade capitalista, na modelagem de um homem/trabalhador de novo tipo, “adequado” e
“útil” em sua maneira de ser e de se relacionar com os outros homens, a natureza e o seu trabalho para a
manutenção da acumulação. Paiva- Gutierrez (2010).
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pode ceder o essencial, sob pena de perder a apropriação e a enorme riqueza que acumula com
a exploração dos trabalhadores. Os espaços para a manobra e a negociação se estreitam em
função da crise de acumulação e movimentam a balança da coerção e do consenso.
Todos esses elementos têm um caráter extremamente limitador e inserem a democracia
reconstruída, após a derrubada da ditadura, nos estreitos moldes da democracia formal, da
“boa governança”. Esse processo não se deu sem luta e a década de 1980 e o início da década
de 1990 estão marcadas pelo intenso enfrentamento entre os trabalhadores e as frações da
burguesia, em torno do projeto de país e de sociedade. A recomposição da unidade no campo
burguês é a expressão da derrota dos possíveis avanços para a classe trabalhadora naquele
momento. Compreender essa dinâmica é fundamental para a apreensão das reformas em curso
no Brasil há duas décadas e exigem uma breve contextualização histórica.
O Brasil voltou a ser um país ‘democrático’ com o esgotamento da ditadura
empresarial-militar e as eleições diretas de 1989. Contudo, era uma realidade social distinta
daquela de 1964. A modernização conservadora ampliara o setor produtivo industrial, tinha
criado uma população eminentemente urbana, com um significativo exército de reserva. A
sociedade brasileira passava a ser do tipo ocidental17.
Desde 1983, o empresariado começara a desenhar o que viria a ser um consenso ativo
em torno de um projeto de sociabilidade que mantivesse a orientação e a direção dessa classe.
Defendiam que os recursos naturais e humanos brasileiros deveriam ser direcionados para a
retomada do desenvolvimento e isso exigiria não só uma parcela de sacrifício, mas também
uma completa reorganização do Estado, da democracia e da economia do país. Defendiam que
esse era um período de turbulência e indefinição e ao final da década disseminaram a ideia de
que os anos 1980 foram a “década perdida”.
A recuperação do Estado de Direito não aconteceu sem conflitos. O longo período de
abertura , o conturbado governo Collor e o mandato “tampão de Itamar” expuseram as
dificuldades de alinhar as frações de classe da burguesia e o enfrentamento que a classe
trabalhadora ainda era capaz de fazer até o início dos anos de 1990.
Contudo, sob o impacto do fim do socialismo existente no leste europeu e do ‘giro’ à
direita feito pelas organizações socialistas europeias, associados à reestruturação produtiva e o
desemprego que se seguiu, a correlação de forças na luta de classes foi modificada. Por outro
17

Ocidental- o conceito em Gramsci significa forma histórica de desenvolvimento das relações sociais de
produção. O tipo ocidental caracteriza as sociedades urbano industriais com instituições sociais definidas e
principalmente uma sociedade civil desenvolvida, pulsante, com aparelhos privados de hegemonia articulados
e em disputa pela direção ético-política do conjunto da sociedade. Não há relação com lugar geográfico. Para
aprofundar a compreensão Gramsci, A. (2000).
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lado, tínhamos a burguesia brasileira que não conseguia a unidade, fruto de posições distintas
(desenvolvimentismo e neoliberalismo) e da inserção econômica de suas frações.
A perda de rumo era considerada, por alguns setores da burguesia, como resultado da
falta de planejamento estratégico, e essa refletia, conforme Martins (2010), as divisões
internas no campo da burguesia. Por sua vez, a classe trabalhadora não tinha vivido um
processo sedimentado de construção identitária, já que a luta pela universalização de direitos
não chegou a se completar, dada a especificidade da forma como a acumulação de capital se
dá, na periferia, e do próprio desenvolvimento da classe trabalhadora urbana como tal,
conforme discussão feita nas seções anteriores.
Segundo André Martins (2010), o debate entre as frações burguesas se deu, ao longo
da década de oitenta, tendo como polos dessa discussão o Instituto Liberal (IL), claramente
propagador das ideias neoliberais, e a Confederação Nacional das Indústrias (CNI), que
concentrava as posições desenvolvimentistas remanescentes.
Segundo esse autor, somente no final dos anos de 1980 é que houve um
distensionamento

entre

os

grupos.

A

CNI

publiciza

um

documento

chamado

“Competitividade Industrial uma estratégia para o Brasil”, definindo propostas para facilitar a
adaptação da economia brasileira e sua inserção na economia mundial (MARTINS, 2010, p.
116).
Para a CNI, a educação formal deveria conduzir à formação de um conjunto de
habilidades, conhecimentos e valores que fossem funcionais ao aumento da produtividade,
adequados ao momento da reestruturação produtiva flexível. Naquele período já era possível
vislumbrar os elementos que iriam caracterizar as reformas educacionais dos anos
subsequentes.
A lógica que iria predominar recompunha o campo burguês no momento da
financeirização, porque mesmo a formação do capital fictício exige, em acordo com Paulani e
Altvater (2010), para a realização do valor, uma base material. Essa, por sua vez, para arcar
com os lucros do setor industrial e financeiro deve aumentar a produtividade e o momento da
mundialização/globalização financeira é o momento da relação orgânica, da fusão entre as
duas formas de capital, conforme ficou claro com a discussão feita a partir de Fontes (2005).
Nesse momento de reorganização da acumulação em âmbito mundial e de impasse
local, as demandas do processo de acumulação “resolve” a necessária recomposição do campo
burguês. Estava selada a aliança que significou o ataque aos trabalhadores, que na conjuntura
da derrocada do leste europeu e da União Soviética, juntamente com a crise ideológica do
comunismo ocidental, tiveram suas posições enfraquecidas. Isso permitiu o avanço das forças
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de conservação do capital sobre os direitos dos trabalhadores.
É claro que constituir na luta de classe a hegemonia de um novo arranjo no processo
de exploração/acumulação exige a reforma dos aparelhos privados de hegemonia ao mesmo
tempo em que a reforma do aparelho de estado permitiu adequar a normatização das relações
entre o capital e o trabalho. Houve resistência, mas o enfrentamento entre as duas classes
fundamentais pôde ser reconduzida para o enfrentamento entre setores da classe trabalhadora,
considerando privilegiados os que preservaram direitos e contrapondo-os aos trabalhadores
em condição de maior precarização.
A hegemonia exige consenso, mas também coerção. O consenso ou o consentimento
ativo na dominação foi obtido através da construção de inúmeras trincheiras e fortificações na
sociedade civil que robusteceram o Estado na forma de sociabilidade mais adequada ao
avanço da ideologia neoliberal e essas serão objeto de nossa apreciação ao tratarmos dos
governos Fernando Henrique Cardoso e Lula da Sila, governos de implementação e de
aprofundamento do neoliberalismo de terceira via respectivamente.
A coerção é também, na concepção gramsciana, a força da lei e a lei assume o formato
que a correlação de forças entre as classes permite. No entanto, a coerção também pode
significar a modificação do que está devidamente inscrito no corpo das leis se, igualmente, a
correlação de forças permitir. Nesse caso, o estado de direito não é questionado e nem
golpeado por uma ditadura, mas simplesmente o consentimento ativo da maioria da classe
explorada aceita que a lei não seja seguida ou que o poder da classe dominante se manifeste
“sem amarras”, sobre uma parcela dos dominados.
Embora ela aconteça ao arrepio de qualquer dispositivo legal, a dominação busca
justificar e reelaborar uma explicação, à luz de sua visão de mundo, mas também do que, do
ponto de vista superestrutural, já está sedimentado na consciência do conjunto das classes, ou
seja, é preciso ajustar a ideologia também à coerção, para que ela possa acontecer. Então
coerção e consenso são pares dialéticos separados para efeito de compreensão, em uma cisão
meramente metodológica e não orgânica.
Para a compreensão dessa situação nova, criada pela hegemonia neoliberal de terceira
via, faremos uso de dois conceitos elaborados a partir de G. Agamben (2004), Francisco
Oliveira (2007) e Leda Paulani (apud OLIVEIRA et al 2010). São

eles: Estado de

Emergência e Estado de Exceção. Esses permitem que o Estado Neoliberal de Terceira Via
ajuste a concepção de ‘democracia’ e de ‘participação’ em moldes estreitos e “conforme” à
forma de acumulação capitalista .
O Estado de Exceção e de Emergência se manifesta hoje no formato neoliberal de
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terceira via no Brasil e tem remodelado o arranjo institucional entre os poderes e a relação do
aparelho de estado com a sociedade civil.
Paulani (2009) identifica o termo ‘Estado de Exceção’ com o campo e o tempo da
política. Para ela, seguindo essa definição inicial, podemos identificar na vida social dois
tempos distintos: um tempo de estado de normalidade, em que todos os direitos vigentes são
garantidos e outro de exceção no qual os direitos são suspensos integral ou parcialmente.
Recuperando Agamben (2004), entendemos o conceito de “estado de sítio” vinculado
a um tempo de exceção e identificado com o espaço das fortificações e das praças ou portos
militares com o tempo da guerra. Nesse espaço – tempo, a autoridade civil é assumida pela
autoridade militar para a manutenção da ordem e da política internas. Progressivamente, essa
circunscrição espaço-temporal se amplia, deixa de ser uma medida de tempo de guerra e passa
a ter um caráter extraordinário, adotado em situações de “desordem interna” e sedições.
Reconstituindo a formação histórica dessa nova concepção, Paulani remonta à
formação da república burguesa, na qual o conceito migra de “estado de sítio militar” para
“estado de sítio político”, inaugurando, concomitantemente, ao estado de direito a
possibilidade de sua supressão - as garantias e os direitos do cidadão e sua cassação. Nas
palavras de Paulani, trata-se de legalizar a suspensão da legalidade.
Analisando os momentos históricos nos quais o estado de exceção se tornou mais
evidente, a autora realiza uma revisão de literatura e encontra um ponto de inflexão no qual o
estado burguês passa a apresentar a exceção cada vez mais como regra: esse momento é o
totalitarismo do século XX que permitiu a eliminação, inclusive física, de adversários
políticos e de parte dos cidadãos que fossem considerados “não integráveis” (dos quais são
exemplos, no Brasil, as execuções sumárias de jovens pobres no mais das vezes negros e
mestiços).
A conclusão de Agamben, que é incorporada por Paulani nessa incursão sobre o
totalitarismo, é que “a criação voluntária de um estado de emergência permanente (ainda que,
não declarado no sentido técnico) tornou-se uma prática essencial dos Estados
contemporâneos, inclusive dos chamados democráticos”. A autora explicita a contradição
desse “achado jurídico prodigioso” capaz de criar uma “exceção normal” ou um “período de
tempo permanente”. A partir dessa reflexão, Paulani (2009, p. 113) nos leva a considerar “de
que forma um expediente que nasce na esfera da política e sob o signo da guerra vai parar na
esfera stricto sensu da economia tendo vigência em tempos de paz”..
Paulani constrói seu raciocino apoiada em Agamben (2004, p. 43) e de acordo com
esse autor “a necessidade não tem lei” (2010, p. 113). A necessidade torna “lícito” o que é
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“ilícito” e por isso permite a transgressão. Portanto, para esses autores uma teoria da exceção
pressupõe uma teoria da necessidade e nos estados modernos ela passa a ser o estado da lei, é
o fundamento e a fonte da lei. É essa leitura da necessidade que permite o deslocamento do
estado de exceção de medida excepcional para uma técnica de governo.
Segundo Agamben, um exemplo claro é a significativa redução do poder do legislativo
que se limita a ratificar as disposições do governo, esse sim legislando por meios de decretos.
Para Paulani, no caso brasileiro, através também de medidas provisórias, sendo ambas as
práticas comuns. Não podemos deixar de citar que mesmo governos considerados
democrático-populares têm atuado dessa forma como, por exemplo, o trabalho de topografia,
feito pelo exército, nas obras de transposição do Rio São Francisco, ao mesmo tempo em que
o governo Lula da Silva afirmava que iria dialogar com a população ribeirinha (não sendo
sensibilizado nem mesmo pela greve de fome de D. Luiz F. Cáppio); a construção das Usinas
de Belo Monte e Jirau; as UPPs; as desocupações urbanas; o extermínio da população pobre
nos centros urbanos; as desapropriações em função das obras para os megaeventos; as
inúmeras emendas constitucionais que descaracterizaram o texto original da Constituição
Federal que são exemplos de um estado de emergência que estende seus tentáculos por todas
as formas sociais, e não só a econômica, e nos permite questionar o sentido do conceito de
democracia, que se cristaliza sob o avanço e a estabilização do modelo de estado neoliberal de
terceira via. Aprofundando esta tendência a Garantia da Lei e da Ordem (GLO) que reitera a
exceção com instrumentos de coerção do período da ditadura empresarial militar.
No caso brasileiro, o “ovo da serpente” começou a ser gestado no período Collor de
Mello e Fernando Henrique Cardoso. As condições da macroeconomia com os planos de
estabilização econômica atendiam a duas questões fundamentais como a salvaguarda do país
frente ao caos que a hiperinflação poderia provocar e, dada a gravidade da situação, um
debate no congresso poderia prolongar o tempo de espera e inviabilizar ações,
comprometendo assim os resultados que se pretendia obter.
As várias experiências de choques heterodoxos na economia, no período de transição e
abertura, a começar pelo plano cruzado, criaram mecanismos que permitiram ir rompendo os
ritos que instituíam a forma tradicional de negociação da política. Estava aberto o caminho
para a utilização do argumento da necessidade sob o imperativo da crise econômica. O estado
de emergência abria caminho para uma “nova” e complexa forma de estado de exceção por
dentro de um regime supostamente democrático.
Fora dado início a um processo no qual o liberalismo assume sua face “pura”, sem o
verniz de uma democracia, cuja referência nos acostumamos a ver na perspectiva da social
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democracia no período do Estado de bem – estar social , de universalidade dos direitos. O
avanço neoliberal reorganiza a estrutura do aparelho de estado, as relações econômicas e
sociais, as práticas políticas no sentido da garantia da realização do valor no momento da
financeirização, mudando o sentido e a forma de realização da democracia formal.
Durante os anos Lula da Silva, observamos um aprofundamento desse processo que se
materializou em uma ortodoxia econômica liberal inimaginável, dos quais Paulani destaca: a
elevação do superávit primário acima da exigência do FMI, a elevação da taxa básica de juros,
o corte na liquidez violento, entre outros. Para Paulani, houve a decretação “técnica” do
estado de emergência econômico. Como o governo era do PT, que historicamente havia se
identificado com as causas democráticas e populares, o discurso oficial de que retomada a
normalidade o governo “retomaria” seu “projeto original” surtiu efeito e permanecemos em
estado de entorpecimento ainda sob o governo Dilma Roussef 18. Para Paulani, o apoio da
mídia foi fundamental para angariar “corações e mentes” para a necessidade de permanência
do regime de emergência, o pior, mesmo sem a necessidade que o originou. Segundo a autora,
“o governo Lula fez da criação desse estado de emergência permanente a prática essencial de
seu governo” (2010:125). O aprofundamento da crise econômica, após o ano de

2008 e seus

desdobramentos para os EUA, Europa e a intensificação das disputas no Oriente Médio e
África, são elementos que reforçam o argumento da emergência e, consequentemente, da
exceção.
Os mecanismos de coerção e de consenso ajustados a partir da lógica organizativa da
dominação como técnica de governo de terceira via também podem ser observados nos
arranjos locais, entre eles, nos governos de Minas Gerais, conforme discutimos ao longo dessa
tese.

1.2 O Estado no Brasil: novos arranjos entre o aparelho de estado e a sociedade civil

A marca desta formação histórica está, conforme a discussão que apresentamos no
capítulo anterior, muito mais nas continuidades do que nas rupturas entre uma forma de
acumulação e outra. Não desconsideramos, para os efeitos desta pesquisa, os inúmeros
conflitos entre a burguesia local e as internacionais que marcam nossa história e muito menos
18

Do qual as jornadas de junho/julho de 2013 acenam como uma possibilidade de retomada das lutas no país
ainda sob os governos de frente popular.
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a dinâmica da luta de classes. Interessa-nos, neste momento, demonstrar as permanências no
âmbito das relações econômicas strito senso para melhor caracterizar as determinações
estruturais que identificamos a partir do estudo de nossos autores clássicos.
As mudanças de ordem política ocorrem no Brasil, pelo alto, como via prussiana para
os ajustes do mesmo processo de expropriação e de tal forma que o longo enfrentamento
necessário à retomada da hegemonia, por parte da burguesia que marca o convulsionado
século XIX na Europa e na Revolução americana, não ocorre no Brasil. Para a realização da
hegemonia na Europa, foi necessário um longo período de lutas (1789-1871), no qual a
violência contra a classe trabalhadora foi intensa.
Octavio Ianni (1981) afirmava que o estudo do Estado é uma forma privilegiada de
conhecer a sociedade. No caso brasileiro, seu estudo permite perceber que o capitalismo se
desenvolve como formação da democracia e da antidemocracia. Essa afirmação corrobora as
análises dos autores que utilizamos até aqui para a compreensão da especificidade brasileira.
Segundo Ianni, “na história da sociedade brasileira há raízes da antidemocracia que se acham
firmemente plantadas na forma pela qual se desenvolveu a crescente associação do Estado
com o Grande Capital”.
No Brasil incorpora-se o ideário e a “nova” forma de organização política com as
mesmas estruturas e relações econômicas “profundas”, às quais se acrescentam as novas
determinações do sistema de acumulação mundial. Assim, a marca das relações sociais de
produção no país apresenta-se como modernização conservadora, conforme apreendemos com
os clássicos do pensamento social brasileiro. Essa condição é reforçada e permite ser
recolocada com o estado de emergência e exceção.
O primeiro grande momento de enfretamento do projeto conservador com uma
alternativa popular ocorreu com o golpe empresarial- militar de 1964.
Com a chegada ao poder da fração burguesa desenvolvimentista e do movimento de
trabalhadores, que começava a robustecer uma sociedade civil em formação,

com João

Goulart, abria-se claramente uma disputa. O país, cujo traço constitutivo até então tinha sido a
do desenvolvimento subordinado e dependente do capital externo, podia sofrer modificações.
A ideologia do desenvolvimento previa a passagem da dependência consentida para a
dependência tolerada e, finalmente, para a superação da dependência, Marilena Chauí (2000,
p. 36). O modelo econômico que se estabelece com JK é de desenvolvimento de um mercado
interno com a entrada do capital estrangeiro. Contribuíamos, assim, para a expansão do
capitalismo sob o fordismo. Esse projeto possibilitou ao mesmo tempo o desenvolvimento do
movimento dos trabalhadores na medida em que o próprio capitalismo aprofunda as novas
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formas de sociabilidade que com ele surgem (IANNI, 1976, p. 1981).
Ao analisar em retrospecto os eventos que culminaram com o golpe empresarialmilitar de 1964, parece-nos que tanto os latifundiários no Brasil quanto a fração burguesa a
ele associada e ao capital internacional disseminavam a idéia de que havia o risco real de que
as reformas encaminhassem o país para o socialismo, dado o grau organizativo e
reivindicativo que a classe trabalhadora começava a construir, ainda que para essa tal projeto
não estivesse claro.
A Ditadura inaugura a fase na qual o Estado se condensa na coerção, no aparelho
estrito senso e, em especial, sob o controle do executivo. Estabelece o Estado Gendarme e
anula a própria democracia burguesa, caindo a máscara do regime do capital. A ditadura ainda
representa um momento de crise de hegemonia, no qual a fração burguesa que dirige o Estado
já não é capaz de repactuar, sistematicamente, o projeto de sociedade, sendo ela mesma e, em
certas ocasiões, o projeto colocados em cheque.
Nas elaborações de Gramsci (apud GLUCKSMAN, 1980, p. 130):
O divórcio entre a sociedade política (momento de força) e a sociedade civil
(momento do consenso, das forças econômicas e ideológicas ‘privadas’) indica um
novo problema de hegemonia: o recurso a uma forma extrema de sociedade
política (como por exemplo, o fascismo) significa que a base histórica do Estado
se deslocou..

Em 1964, quando o golpe se concretizou, havia uma clara e inconciliável cisão entre
os projetos burgueses de desenvolvimento afetando a dinâmica organizativa no Estado. As
lutas sociais deixavam marcas na dinâmica do Estado capazes de alterá-lo e de modificar a
perspectiva de manutenção da acumulação acalentada pela burguesia local e internacional
(ainda que não representasse uma guinada ao socialismo). A crise econômica de então
expressou igualmente os limites dos instrumentos que favoreciam aquela acumulação e a
crise da própria fração de classe que no momento era dirigente.
Esse projeto teve como sujeito histórico a fração de classe burguesa alinhada ao
capital internacional e que foi a responsável por todos os ajustes estruturais e
superestruturais de caráter conservador no Brasil. A formação histórica “profunda” emergiu
e se configurou aqui como o Estado de Exceção em sua forma ”clássica”.
Uma coisa é a ditadura militar que é visível outra é a ditadura da grande burguesia,
do grande capital, que determina as principais características do Estado ditatorial.
(...) Nem sempre as classes dominantes exercem diretamente o governo; não
precisam; não é conveniente. (IANNI, 1981).
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Os militares assumem a direção do aparelho do estado e realizam uma dupla função
burocrática: o controle militar da sociedade e a operacionalização da máquina
administrativa, adequando-a às necessidades da acumulação de capital Assim, passam a
exercer as funções da burocracia. Gramsci assinalava que a burocracia deve ser entendida
como elemento de mediação entre a infraestrutura e a superestrutura, elemento mediador de
nova relação sociedade-Estado. A relação via ditadura é também um exemplo disso.
Os militares, como elemento burocrático, exerceram papel importante como
organizadores internos do bloco social dominante. No momento de crise de hegemonia,
essa burocracia tende a funcionar com um papel relativamente autônomo e cristaliza-se
como pessoal dirigente no exercício do poder coercitivo. O protagonismo dos militares no
projeto em construção a partir do golpe e sua permanência prolongada nos remetem a
correlação de forças e às cisões profundas que levaram à crise de hegemonia, bem como ao
tipo de organização do Estado para o modelo de desenvolvimento posto em curso.
Assim, como em Gramsci, a ampliação do Estado, devido a tomada em
consideração da crise do aparelho de hegemonia, é inseparável da análise das bases
históricas constitutivas desse Estado. Os estudos de formação das classes e suas relações
devem levar em conta esses mesmos processos. Nesse sentido, é inegável que o
desenvolvimento da burguesia no Brasil ocorre pela mediação coercitiva das forças que
ocupam o aparelho de Estado em relação com o capital estrangeiro. Melhor dizendo, a
fração burguesa que se torna capaz de sustentar um projeto de desenvolvimento em âmbito
nacional o faz pela associação que estabelece com as frações rurais, historicamente
vinculadas ao mercado internacional e ao próprio capital internacional. Essa fração
burguesa (que vai se constituindo como industrial) sustentou e sustentará as formas mais
retrógradas de dominação no campo, em atendimento aos seus “sócios” e controlará o
Estado, mesmo em tempos democráticos, de forma autoritária, pois o modelo de
desenvolvimento que se estabeleceu com sua vitória decisiva com o golpe, leva a um
crescente e cada vez mais violento processo de expropriação. Os Estados de emergência e
de exceção são a sua expressão em tempos de “estado de direito”.
O início desse modelo assume o formato de reorganização do Estado. Esse se
justifica pela desordem anterior (os embates próprios dos ritos democráticos passam a ser
interpretados como falta de liderança e desordem) e pela modernização do aparelho
administrativo. O Estado dentro dessa concepção assume o perfil de uma ferramenta
técnica, cujo manejo cabe àqueles que se dispuseram a resgatar a sociedade brasileira do
caos e da ameaça do comunismo (visto como a pior das ditaduras, como cerceador das
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liberdades individuais e identificado exclusivamente com sua versão Stalinista).
O principal instrumento dessa remodelação seria, segundo Ianni, o planejamento.
Esse é, ao mesmo tempo, entendido como racionalização, modernização, técnica do
exercício de poder e manifestação ideológica desse. A atuação do Estado seria pautada em
quatro eixos: uma política salarial; repressão às organizações de trabalhadores; uma política
de desenvolvimento; segurança e estímulo ao grande capital. O Estado ditatorial suprimiu o
legislativo e passa a assumir suas funções. Nesse sentido, o estado se “encolhe” do ponto de
vista das relações com a sociedade civil e do ponto de vista da sua própria estrutura,
concentrando as funções executiva e legislativa e restringindo os instrumentos de atuação
da justiça ao modificar as leis.
Segundo Ianni, o planejamento expressa importantes elementos da economia
política da ditadura: ele ganha a conotação de força produtiva complementar. São
estabelecidos programas de ação, diretrizes econômicas e planos de desenvolvimento e a
cada período de governos novos elementos da economia política delineiam o projeto em
questão. Em um primeiro momento, destaca-se a repressão brutal aos trabalhadores do
campo e da cidade e também o favorecimento econômico ao capital estrangeiro
imperialista, cujos agentes foram os mentores intelectuais do golpe, apresentado como
cooperação ativa e sob o lema da segurança e do desenvolvimento.
Os efeitos dessa mudança plasmada na “ossatura do Estado” indicam também o
desenvolvimento das relações capitalistas na perspectiva imperialista: o avanço do
capitalismo no campo (o que envolve a precarização do trabalho em suas várias
manifestações, o surgimento do boia-fria, a escravidão e o trabalho infantil, além das
formas pré-existentes de exploração do campesinato); o desenvolvimento de empresas
extrativistas na Amazônia legal; o deslocamento de populações para as regiões de fronteira
(norte e centro-oeste); a refuncionalização da SUDENE e dos Bancos de Desenvolvimento.
É a recolocação da espoliação e da acumulação primitiva nas formas identificadas por
Oliveira (2006) e teorizadas por Alves (2002) e que trago no capítulo que discute o trabalho
e trabalho docente.
O Estado opera as mediações necessárias à acumulação de capital através do
investimento em setores como educação, habitação, energia, transporte e comunicação,
criando a infraestrutura para viabilização dos negócios ou contratando diretamente os
serviços privados, estabelecendo parcerias de investimento etc. São exemplos dessa
intervenção a criação do FGTS, que favorece a precarização da relação de trabalho, e a do
BNH ,que, segundo Ianni, favoreceu o repasse de recursos para a iniciativa privada. Através
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desses mecanismos, o Estado, ao criar possibilidades e negócios, propicia a recomposição
da unidade de classe à burguesia 19.
O modelo de modernização pautado pelo Planejamento incluiu também uma ampla
reforma sobre a cultura e os meios de comunicação de massas. “Todos os campos da vida
nacional foram alcançados influenciados, reorientados, dinamizados, bloqueados ou
reprimidos” (IANNI, 1981, p. 20). O Estado atuou reorganizando a sociabilidade,
cumprindo as tarefas coercitivas, consensuais e educativas. Se a reorganização da produção
pressupõe a necessidade de trabalhadores com nova formação e de intelectuais de novo
tipo, faz-se necessária também uma reforma no âmbito da ciência e da tecnologia, bem
como da educação. Assim sendo, através de um acordo entre o Ministério da Educação e da
Cultura (MEC) e a Agência Norte Americana para o Desenvolvimento Internacional
(USAID), foi realizada uma ampla reforma do sistema de ensino no Brasil. Segundo Ianni,
o objetivo era despolitizá-lo e levá-lo a produzir quadros técnicos para operacionalizar os
planos e programas de desenvolvimento do governo em uma perspectiva de formação
tecnicista e instrumental, com especial destaque à reforma universitária. No campo da
ciência e da tecnologia, buscaram ajustar a reforma à estratégia nacional de
desenvolvimento, visando à maximização das taxas de crescimento.
Criavam-se, assim, os intelectuais e o corpo técnico necessários ao modelo de
Estado em processo de implantação: uma nova burocracia, novos intelectuais para novas
funções, tanto no Estado como na sociedade civil. Como corpo operacional, podemos
entender o “pessoal do Estado” como tecnocracia. Esses são incumbidos de gerir a
“máquina de violência concentrada e organizada” (IANNI, 1981, p. 22). Recuperamos aqui
a discussão gramsciana da burocracia para indicar sua atuação a partir dos órgãos e
conselhos criados para gerir os novos mecanismos de acumulação e a refuncionalização dos
antigos como, por exemplo, superintendências e institutos ligados à questão agrária e das
reservas indígenas; as leis de sua regulamentação; o Conselho de Desenvolvimento
Industrial; o Conselho Monetário Nacional; o Conselho de Comércio Exterior entre outros.
Os nexos organizativos ligam a burocracia do Estado com a burocracia das
empresas privadas, criando/ampliando um corpo de funcionários que complexifica e amplia
19

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS): criado no período da ditadura empresarial militar como
forma de indenização ao trabalhador demitido sem justa causa. No início de cada mês o empregador deposita
um percentual do salário em uma conta vinculada ao contrato de trabalho. O FGTS foi criado em substituição a
estabilidade no trabalho que era alcançada após dez anos no mesmo emprego, assim sendo é expressão de
maior precariedade nas relações trabalhistas. Banco Nacional de Habitação (BNH) criado em 1964, voltado
para o financiamento e crédito imobiliário. Foi o começo da ascensão das empreiteiras na acumulação de
capital e da ampliação da expropriação do solo urbano. O BNH também geria o FGTS posteriormente
repassado à Caixa Econômica Federal.
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a modalidade de estado ditatorial. O amálgama burocrático se dava no processo de
formação técnico profissional pela convivência em cursos de formação e treinamento
realizados a partir da Escola Superior de Guerra e da Fundação Getúlio Vargas.
É a partir dos técnicos que se articula o político e o econômico dissociados na e da
sociedade civil. Essa dissociação é o traço distintivo mais importante nos processos de
reforma em relação ao modelo atual. Enquanto no golpe o estado de exceção cria a
dissociação, nas reformas do século XXI, em momento de consolidação da democracia
formal, a fração burguesa dirigente buscou criar mecanismos de convencimento e
participação social. Passam a operar a seu favor a ampliação dos espaços na sociedade civil
pela criação, intervenção e modelagem dos aparelhos privados de hegemonia 20.
A economia política da ditadura e as formas de capital demonstram a articulação
contraditória própria das economias dependentes. Segundo Ianni, um elemento de
identificação da dependência é a articulação dos três setores de produção: o de capital
nacional, o imperialista e o estatal. No período ditatorial, ocorrem fusões de empresas
dentro da dinâmica monopolista que caracteriza o imperialismo, uma maior subsunção da
agropecuária ao capital industrial, ampliando as formas capitalistas no campo e, finalmente,
se amplia o capital financeiro que, de acordo com o autor, assume a forma predominante
nesse período. Em síntese, são esses os traços marcantes da economia política da ditadura,
aos quais se acrescenta o planejamento como força produtiva e a violência como técnica
política e econômica (constituindo-se assim também como força política) e o capital
financeiro passou a determinar amplamente a fisionomia e os movimentos do Estado.
Nessas condições, amplia-se o quadro de acumulação de capital e o mecanismo de
transferência e redistribuição de riqueza que é a dívida externa.
As formas que a acumulação assume, hoje, apresentam enorme semelhança com a
descrição feita pelos estudos de Ianni: é o rearranjo estrutural e relacional que recoloca o
lugar complementar da economia brasileira na divisão internacional do trabalho. A
distinção está na forma como a violência é utilizada e pelo fato de que a ditadura burguesa
não está dada na estrutura do aparelho de estado. É o estado de emergência associado à
função subimperialista.
Para a realização da acumulação, o aparelho de poder deve ser ajustado uma vez que
a distinção entre o momento econômico e político são meramente metodológicos e não

20

Estas estratégias não descaracterizam a exceção, ao contrário, são o par dialético que em sua totalidade
expressam os mecanismos através do quais a remodelagem constante dos mecanismos de dominação buscam
equilibrar a coerção e o consenso, na justa medida que a correlação de forças permite avançar.
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orgânicos. O aparelho de poder concentra-se no executivo que acumula também, no
momento histórico em foco, as funções legislativas (a publicação dos Atos Institucionais,
por exemplo) e realiza-se com a mediação da militarização do Estado.
Segundo Ianni, é através da distribuição de recursos que se realiza o controle da
sociedade política e da burocracia, corrompe-se a cúpula e desequilibra-se o uso dos
recursos, levando muitas vezes ao seu esgotamento. O aparelho de Estado para realizar a
reorganização das relações sociais de produção estrutura um amplo aparelho repressivo que
passa a ser o instrumento de relação entre o Estado e a sociedade civil. Esse aparato
permitiu que a economia política do regime se realizasse ao garantir a superexploração dos
trabalhadores urbanos e rurais dentro da doutrina de segurança nacional e da garantia da
ordem. Para Ianni (1981, p. 153):
O bloco no poder representado na ditadura (formado principalmente pela burguesia
nacional e estrangeira, tecnocracia estrangeira e nacional, a burocracia e a
tecnocracia civil e militar) transformou a violência estatal em técnica de
expropriação econômica, e não apenas em técnica de dominação política. Isto é, a
repressão política desdobrava-se na superacumulação monopolista. Neste sentido
havia um diabólico componente fascista na forma pela qual a doutrina de
“segurança e desenvolvimento” aparecia nas técnicas da violência estatal..

Assim, como em Gramsci, os meios de comunicação de massa podem funcionar como
partido e jogam um importante papel no que diz respeito à formação (e, portanto, apresenta
uma função também pedagógica) da opinião pública. A reorganização da relação Estado e
sociedade civil também perpassa esses meios e a vida cultural. Cria-se a atuação de uma
indústria no setor que conta com os recursos públicos e privados que pautará o interesse da
“opinião pública”, conferindo-lhe direção.
A sociedade civil ora apareceu como doente ora como amorfa incapaz de articular os
“interesses” que deveriam ser considerados coletivos. Nesse sentido, apresenta-se como tarefa
do Estado (e do bloco no poder) administrá-la, tutelá-la,

vigiá-la para a “sua própria

segurança”. Como Ianni (1981, p. 163) explicita, é uma contradição evidente que a mesma
sociedade civil amorfa e incapaz seja perigosa a ponto de subverter os conceitos e “ceder às
promessas utópicas”.
Nessa condição, os preconceitos “genéticos” do empresariado no Brasil afloram e são
retomados com todo o vigor: a concepção colonizada da inferioridade cultural e social do
trabalhador brasileiro que exige o pulso forte do Estado, a transformação dos problemas e
conflitos sociais decorrentes da extrema exploração do trabalho no Brasil em caso policial e,
portanto, sua criminalização, uma campanha higienista que se abate sobre os mais pobres ou
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‘discordantes’ que são internados em manicômios prisionais etc.

(...) o aparelho de poder tem sido levado a dar grande ênfase a esses problemas - tais
como o trombadinha, o assassinato misterioso, o tráfico de tóxicos, etc. - como
artifício para reforçar as condições de sua atuação. Carregar nas tintas, na discussão
e divulgação desses problemas tem sido uma técnica dos governantes, destinada a
camuflar escamotear ou minimizar a brutalidade, a violência, com que lidam com a
sociedade civil. Mesmo porque, para os governantes, é fácil generalizar, desde o
menor abandonado e a prostituição à marginalidade e a periferia ao operário e
camponês. Por dentro do alarde que o governo promove sobre os problemas sociais
(...) desenvolve-se mais e mais o perverso processo de criminalização de largas
partes da sociedade civil, principalmente a classe operária e o campesinato.
(1981:164).

Segundo Ianni, a ditadura por sua carga de violência direta nunca conseguiu legitimarse embora tenha exercido o poder nesse arranjo de forças por 21 anos. Isso permite que,
apesar de exercer a dominação, o Estado Ditatorial não tenha alcançado a resolução dos
conflitos que estiveram em sua origem e que puderam ressurgir em novo momento de crise.
Dessa vez uma crise da acumulação mundial tendo como epicentro a economia estadunidense
e seus desdobramentos. No Brasil, a crise se manifesta pelo esgotamento do modelo
econômico plasmado no “milagre brasileiro”. O regime ditatorial deixa de realizar a tarefa
para a qual foi criado: favorecer os mecanismos de expropriação e as condições de produção
de altas taxas de mais valia. O limite para essa realização é a possibilidade de expansão da
economia em momentos de crise, novamente aflorando as contradições.
O enfraquecimento do campo da dominação coincide com os limites suportados pelos
próprios trabalhadores para aquela forma extrema de expropriação.
Dialeticamente, ao garantir os avanços das formas de exploração capitalista em todos
os aspectos da produção, o próprio Estado ditatorial criou as condições para o
desenvolvimento da classe trabalhadora que experimentava novas formas de sociabilidade.
Entraram em contradição as forças produtivas e as relações sociais de produção. Aos poucos,
os aparelhos privados de hegemonia da classe trabalhadora foram recriados tanto no campo
quanto na cidade. O primeiro grande enfrentamento entre as classes anunciou o ascenso que
inauguraria a década seguinte como a década da disputa democrática em torno do projeto de
sociedade e de país. A roda da história, a partir das grandes greves de 1979, nos reconduzia a
um cenário de disputa semelhante ao de 1964 com uma ‘vantagem’: não havia um governo de
frente popular e nem uma tentativa de conciliação a retardar o processo de luta.
A sociedade civil recompunha-se naquela que é sua razão de existir: a arena
privilegiada da luta de classes em sociedades complexas. Tem início o período de abertura
democrática que expressou um longo período de dez anos de disputa entre as forças da
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conservação e a reorganização dos trabalhadores e dos aparelhos privados de hegemonia.
A década de oitenta foi a expressão da luta pela reorganização por parte dos
trabalhadores. Os operários criaram a CUT e os camponeses o MST. Surgiram associações de
moradores, clubes de mães, movimento pela moradia, pela saúde, pela educação e as
Comunidades Eclesiais de Base (CEB’s) e a teologia da libertação ganham maior força e
visibilidade.
A retirada definitiva da linha dura do cenário político só veio com o fracasso dos
sucessivos atentados provocados por essa fração militar que culminou com a explosão da
bomba do Rio Centro. Finalmente, a disputa do processo ficaria entre as classes sociais
fundamentais protagonistas do enfrentamento que marcou a trajetória da história recente do
país, desde o não tão distante ano de 1961.
O primeiro grande enfrentamento, após o ascenso das greves de 1979 e da luta pela
anistia, foi a campanha pelas eleições diretas. Apesar do forte movimento pela
democratização, o controle por parte do regime foi mantido e uma saída negociada levou
Tancredo Neves e José Sarney à presidência do país, pela via indireta. O candidato da direita
era Paulo Maluf. O país já havia passado por dois choques do petróleo, pela ameaça de
recessão na economia americana e pela elevação das taxas de juros nos EUA que levou à
explosão da dívida no terceiro mundo. O impacto dessas medidas na economia brasileira logo
se fez sentir e os governos, de então, atravessaram a década tentando garantir as mesmas taxas
de crescimento e de cumulação do período do dito “milagre brasileiro” e havia uma
conjuntura adversa marcada pela alta dos preços internacionais tanto de petróleo quanto da
moeda. A recessão chegou e com ela a carestia. O trabalhador pressionado pelas condições
materiais de sua existência, uma vez mais não viu alternativa senão partir para o embate.
Mais uma vez polarizava-se a sociedade.
Os trabalhadores obtiveram conquistas importantes que ficaram plasmadas na
Constituição de 1988, entre as quais destacamos: maior garantia dos direitos humanos contra
a arbitrariedade do Estado; a pena de morte e a tortura foram proibidas; os direitos do cidadão
foram recuperados e ampliados - livre associação e organização-; homens e mulheres tiveram
a igualdade reconhecida no texto da lei e o racismo foi considerado crime. O direito à
propriedade foi vinculado ao seu uso social e vários direitos e garantias foram incluídos no
texto constitucional como cláusulas pétreas. A liberdade de expressão foi recuperada e foi
declarado o fim da censura. Os direitos trabalhistas foram ampliados como a redução da
jornada de trabalho para 44 horas e a hora extra passou a ter um valor de 50% a mais do que a
hora comum, entre outros.
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A direita também se mobilizou e através da União Democrática Ruralista realizou
importante lobby contra a reforma agrária que segue como um problema ainda não resolvido,
embora esteja prevista no texto da lei e apesar da luta dos trabalhadores rurais ter conquistado
o direito à aposentadoria na mesma carta constitucional. Nesse quadro, chegamos ao
enfrentamento das duas forças fundamentais nas primeiras eleições diretas para presidente.
Apesar da clara definição entre dois projetos distintos em disputa, um amplo espectro de
partidos representava o campo burguês, sendo o PT a grande sigla que funcionava como uma
frente, unificando o campo dos trabalhadores e daqueles comprometidos com suas lutas.
A eleição de Collor, com todas as lutas ideológicas e a polarização decorrente da
possibilidade de eleger um líder popular na figura de Lula da Silva, mobilizou a sociedade
civil. A candidatura da esquerda obteve uma enorme vitória naquela conjuntura – 48% dos
votos aproximadamente, mas não foi essa a leitura feita. A corrente “articulação” do PT
considerou o resultado uma enorme derrota e esta percepção favoreceu a adoção do
reformismo na concepção do eurocomunismo e aproximou este partido do centro burguês. A
vitória de Collor foi a vitória do neoliberalismo e do medo da classe média do discurso
“radical” do PT. Essa resistência conservadora foi fruto do intenso trabalho ideológico
contra as lutas populares e o alargamento da cidadania.
As denúncias de corrupção e de tráfico de influência sobre o governo Collor foram
utilizadas para facilitar a retirada de cena da equipe que se mostrou incapaz de realizar a
unidade de classe da burguesia e ao mesmo tempo articular os interesses das classes
subalternas em torno do projeto que já havia conquistado as urnas. O impedimento de Collor
abriu caminho para o rearranjo das forças burguesas. Itamar Franco assume a presidência e
Fernando Henrique Cardoso o Ministério da Fazenda, negociando a partir daí o que viria a ser
a versão nacional da reorganização mundial do capital: o Plano Real.
O Brasil necessitou realizar acordos de refinanciamento da dívida externa desde 1982,
quando, de novo, a partir do caso mexicano, as dívidas do 3º Mundo entraram em colapso.
Situação recorrente que teve seu ponto alto com a crise do milagre brasileiro, o esgotamento
da saída conservadora na forma da ditadura militar, expressões locais da crise do capitalismo
dos anos 70. Nessa crise, segundo Foster, os EUA romperam com o ‘padrão ouro’ do acordo
Breton Wood para conter o déficit de sua própria economia. Ao romper com o acordo,
prejuízos foram exportados para os demais países, fazendo explodir a dívida externa.
É nessa conjuntura de reajuste conservador da economia mundial, capitaneada pelos
governos Reagan e Thatcher, com o receituário inspirado no Plano Chile de abertura, sob o
comando de Pinochet e arquitetado pelos “Chicago Boys”, formados por Hayek e Friedman,
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que o Plano Bresser é gestado e implementado como reforma do Estado. Cumpre destacar que
o ajuste no âmbito da produção se processava com a reestruturação produtiva e a atuação
mista de gerenciamento fordista/toyotista no Brasil. O saldo foi um enorme enxugamento de
postos formais de trabalho, levando parcela significativa da classe trabalhadora para o
subemprego

e

a

informalidade, segundo ampla bibliografia já clássica disponível.

Conforme fica evidente, o núcleo propositor de uma ‘nova política’ de Estado no
Brasil era externo, demonstrando que a classe

dirigente economicamente no mundo é

desterritorializada, valendo-se das estruturas dos Estados Nacionais como instrumentos
eficientes de controle e de educação para os novos arranjos no aparelho produtivo.
Compreender essas relações é estratégico se quisermos pensar outra possibilidade de
educação e de sociedade.
Os argumentos para a reforma do Estado são construídos a partir da constatação de
que houve uma crise nos anos 1970 que se desdobrou até os anos 90. Contudo, a leitura feita é
de que essa crise tem como foco o crescimento “distorcido” do Estado e ao fenômeno da
globalização. Essa crise teria levado à redução das taxas de crescimento econômico, à
elevação do desemprego e da taxa de inflação.
Bresser Pereira (1997, p. 7) destacava no documento, como tarefa imediata, a
reconstrução do Estado para que desenvolva aquilo que considera seu verdadeiro papel: “(...)
as tarefas clássicas de garantia da propriedade e dos contratos e também o papel de garantidor
dos direitos sociais e de promotor da competitividade do seu respectivo país”.
O ministro considerava que a reforma do estado deve se realizar debelando quatro
problemas básicos: dois de ordem econômico-política que são a delimitação do tamanho do
estado e a redefinição de seu papel regulador; um econômico-administrativo que é a
recuperação da capacidade financeira e administrativa de implementar as decisões políticas
(governança) e, por fim, um de ordem política que é a capacidade de o governo garantir a
legitimidade e intermediar interesses. O tamanho do Estado envolve os conceitos de
privatização, publicização e terceirização através dos quais esse Estado será redefinido não
em seu tamanho, como quer fazer crer Bresser Pereira, mas em sua concepção e suas funções.
O documento apresenta como estratégica a redefinição do sentido de intervenção do
Estado no mercado e superação daquela que chama a forma burocrática de administração.
Segundo Bresser (1997, p. 8), “O objetivo não é enfraquecer o Estado e sim fortalecê-lo pela
lógica de controle econômico e social”. O Planejamento reaparece, aqui, como técnica de
governo, mas sob novo arranjo entre aparelho de estado e sociedade civil.
Bresser defende, no documento, o regime democrático (conceituado de maneira
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absoluta e naturalizando a democracia liberal) e apresenta a premissa da terceira via. O Estado
é fundamental para promover o desenvolvimento, como afirmam os pragmáticos de todas as
orientações ideológicas, bem como uma maior justiça social, como deseja a esquerda, e não
apenas necessário para garantir o direito de propriedades e contratos, ou seja, a ordem, como
quer a nova direita neoliberal.
Nessa concepção, o Estado moderno antecede o mercado e esse só pode se constituir a
partir das garantias que o Estado lhe proporciona, em especial no que diz respeito aos
contratos e à propriedade, mas o Estado também “compete” com o mercado, quando exerce o
papel permanente de orientar a distribuição da renda. É importante observar que aquela que
seria a função social do Estado em uma concepção keynesiana aparece aqui como
concorrência em uma concepção tipicamente liberal apesar de esta fundamentação ser negada
em todo o documento.
Para Bresser o Estado interventor é uma distorção que teria atingido sua expressão
máxima sob regime soviético. Esse arranjo administrativo permitiu em sua origem uma
aliança do capital com a classe média, na qual teriam sido recrutados os funcionários ou
“tecnocratas”. Com o passar do tempo, esse corpo de funcionários ampliou sua capacidade de
intervenção com a ampliação das funções do Estado e teria se autonomizado, segundo o autor.
O círculo analítico se fecha e desenha o foco das reformas: as camadas médias
urbanas, os funcionários públicos (já que a reestruturação produtiva e as primeiras reformas
infraconstitucionais já haviam atingido os trabalhadores do setor privado). Consequentemente,
se a crise é fiscal e é própria de um modelo de administração cujo funcionamento é uma
distorção e que tem a tecnocracia à frente da gestão, a conclusão mais direta é que a classe
média burocrática é a responsável pela crise desse modelo, uma vez que ela permitiu que o
Estado inflasse e estivesse mais ocupada em garantir seus privilégios.
Logo, a saída para a crise seria a aliança entre o capital e o trabalho e um rearranjo
para reduzir as funções desse Estado e dessa tecnocracia. Fica claro que, se o Estado na
concepção keynesiana e desenvolvimentista é sujeito, aqui ele aparece como objeto. De toda a
forma como versões de um mesmo projeto, em ambos, o Estado é tomado em sua versão
strito senso.
Outro aspecto que cumpre ressaltar e que reforça os mitos e as interpretações liberais é
o argumento de que a aceleração tecnológica é que transforma o mundo e cria pressões sobre
o desenvolvimento. Nesse argumento, Bresser inclui o fenômeno da globalização sem, no
entanto, defini-lo, mencionando apenas que “a economia mundial globalizou-se”. Afirma que
como consequência desse processo, os Estados não possuem mais autonomia e que é isso que
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colocou em xeque as políticas desenvolvimentistas.
Segundo Bresser, a centro direita pragmática e as burguesias internacionais
perceberam as consistências das teses da centro-esquerda democrática e as adotaram em suas
formulações, utilizando os mecanismos de “financiamento internacional” como o Banco
Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento para “contribuir” com as reformas
dos estados nacionais, que criaram comissões para sua realização, tornando a Reforma do
Estado um lema para a década de noventa, nas palavras de Bresser. Na América Latina, a
reforma foi viabilizada por uma grande coalizão de centro-esquerda e centro-direita,
apresentada, assim, como fruto do consenso ou, em nossa perspectiva de análise, é a
recomposição da hegemonia no campo burguês que define, no mesmo processo, o núcleo do
empresariado e os intelectuais que deveriam encaminhá-lo.
Na concepção da reforma, o desafio histórico consistiria em articular um “novo”
modelo de desenvolvimento. Para tanto, seria central fortalecer o Estado em sua ação
reguladora na economia de mercado. O Plano propunha a reconstrução da administração pela
modernização e racionalização. Nesse sentido, a nova administração pública deveria ser
gerencial, com base na eficiência e em novos conceitos; focada no controle de resultados e
‘descentralizada’; ter o cidadão como “cliente privilegiado” dos serviços prestado pelo
Estado; dar ênfase à qualidade; produtividade; profissionalização do serviço público; salário
“justo”. Observamos aqui a recolocação da tecnocracia com a ideia de modernização
associada. Isso trará desdobramentos para a formação, em geral, e atingirá a educação.
O Plano Diretor serviu de base legal para elaborar propostas de reforma. São
elaboradas as emendas à Constituição Federal de 1988 como meio de viabilizar as reformas
administrativa e previdenciária. São exemplos a definição de tetos salariais de servidores
ativos e inativos como “conquistas” não concretizadas; fim da estabilidade (flexibilização);
fim da isonomia (desregulamentação pelo fim do regime Jurídico Único).
Parte do problema da concepção de público que se constitui com o modelo de Estado
Republicano que se inaugura em 1989 e que geneticamente se constitui pela antidemocracia,
pela anticidadania, pelo ciclo da não revolução burguesa no Brasil, o processo de reforma
pode ser lido como desmonte da burocracia estatal identificada com o regime militar,
angariando o apoio da população.
Toda a ideologia, conforme nos ensina o método marxista, guarda uma matriz na
realidade sem a qual não se realiza como hegemonia. Sua adoção como leitura da realidade se
deveu, em parte, pela crise instaurada no campo da esquerda socialista com a reconversão do
leste europeu ao capitalismo reduzindo as leituras crítica e sua intervenção como contraponto.
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A crítica à burocracia e ao Estado ditatorial era um ponto de convergência que
contribuiu para que prevalecesse uma crítica que tendeu a reforçar o senso comum e a
naturalizar processos historicamente demarcados, apresentando de maneira naturalizada e
como única alternativa viável a adoção do modelo mais moderno de administração dentro do
campo da democracia liberal: o Estado Gerencial.
O Plano objetivava estabelecer entre os servidores uma nova visão do seu papel. O
documento rebate todas as críticas de que a reforma seja contrária aos interesses dos
servidores, afirmando que os “Bons Funcionários” nada têm a temer. O documento sintetiza
as propostas aos servidores da seguinte maneira: valorizar o serviço público através da
formação permanente; criar uma motivação profissional através de avaliação de desempenho;
desenvolver uma política de remuneração condizente com o mercado de trabalho nacional,
uma razoável segurança no emprego expressa no fim da estabilidade e em alguns casos
vinculada à avaliação de desempenho, como ocorre, por exemplo, em Minas Gerais.
Essas ações exprimem a realidade e a materialidade do que se tornou o processo de
reforma e sua função: a liberalização de recursos do Estado e a maior espoliação do servidor
público, em particular, e dos trabalhadores, em geral. Os recursos dos fundos públicos
advindos de ambos os processos passam a ter outra destinação: o pagamento dos serviços da
dívida convertida em instrumento de drenagem e redistribuição da riqueza socialmente
produzida, reorientada para a remuneração do capital financeirizado.
Os elaboradores desse Plano tinham uma concepção de Estado e de Sociedade e
trataram de modelar a Reforma de acordo com aquela. O Estado é o instrumento de governo,
ou seja, é o aparelho de estado, é o estado strito senso. Ele está em relação com o mercado e
com a sociedade civil aqui identificada com o chamado terceiro setor21. O Estado no exercício
de suas funções estabelece parcerias ora com o mercado, ora com o terceiro setor de maneira a
garantir a “maior eficiência nas ações empreendidas sob sua direção”. Por isso propõem um
‘diálogo’ democrático ‘entre’ – no qual se definem as prioridades a que o governo deve aterse para o país ser mais ‘justo’ e ‘próspero’.
Para esse grupo de intelectuais orgânicos do capital, estado e mercado são duas
instituições centrais que operam na coordenação dos sistemas econômicos. A crise dos
sistemas ocorre quando operam de maneira irregular, conforme já apresentamos
anteriormente.
21

Terceiro setor: em linhas gerais são as entidades, em tese, sem fins lucrativos que se articulam na sociedade
civil e a organizam, funcionam como aparelhos privados de hegemonia de “novo tipo. É uma denominação
oriunda do campo da sociologia americana e utilizada pelos setores hegemônicos. Para uma visão crítica do
conceito ver NEVES (2005).
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O sujeito ativo na reforma é o “núcleo duro” do executivo: Ministério da Fazenda; do
Planejamento; da Administração e pressupõe ajustamento fiscal duradouro entendido como
defesa do superávit primário; reformas econômicas orientadas para o mercado; reforma da
previdência social; inovação dos instrumentos de política social; reforma do aparelho do
estado; aumento da governança ou a capacidade de implementar políticas públicas . Ao
analisar a composição do Estado e colocá-la em relação com a reforma, no documento, o
conceito de Estado oscila. No texto analisado, o Estado é composto pelo aparelho de estado
entendido como organização da administração pública dos três poderes. Nessa visão, o Estado
é Governo ou cúpula dirigente dos três poderes; Corpo de Funcionários; Força Militar;
Sistema Institucional Legal, mas é também o poder de Legislar; o poder de Tributar; o
domínio do território.
Ao mesmo tempo, o documento afirma que a Reforma do Estado é ampla incluindo o
governo e a sociedade. Uma concepção de ampliação do Estado se delineia e igualmente há
uma oscilação entre a conceituação de governo e Estado. Já a reforma do aparelho de estado é
restrita: inclui apenas a administração pública. Levando em consideração a concepção ampla
de Estado, significa redefinir o papel desse como promotor e regulador do desenvolvimento.
O documento não entra nos detalhes e não apresenta a conceituação. Logo, a
compreensão é remetida para o entendimento do senso comum, cuja sedimentação ideológica
está atravessada pelo desenvolvimentismo. A adesão ao projeto neoliberal ocorre também por
esta ausência de instrumentos conceituais capazes de identificar naquele momento e com
inserção de massas este “truque de prestidigitação”. Ao incluir o Estado e a Sociedade na
reforma, falamos de criar uma nova cultura a partir das relações entre o Estado e a Sociedade.
Um trabalho educativo é realizado a partir do aparelho de estado e dos aparelhos privados de
hegemonia na sociedade civil – com relevo para o terceiro setor que passa a contar com
financiamento público e estatal para a realização dessa tarefa educativa. Trata-se de uma nova
sociabilidade para o novo arranjo do processo de acumulação, colocando em ação princípios
educativos novos. É a construção e a sedimentação da hegemonia tomando materialidade.
No plano econômico, a reforma propunha a transferência de renda para alocar recursos
do mercado; transferir para o setor privado aquelas atividades que podem ser desenvolvidas
pelo mercado; privatização das empresas estatais. Outros aspectos em destaque: ajuste fiscal;
liberalização econômica ou o abandono da estratégia protecionista; permitir a atuação do
mercado, considerado mais eficiente e mais racional. Na verdade, isso garantiu a desobstrução
do caminho para a financeirização da economia.
O Estado em seu novo papel reduz a função de prestador e executor de serviços diretos
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desconhecendo a discussão da garantia de direitos. Mantém a atuação como regulador,
provedor, promotor, nas áreas sociais; consideradas essenciais para o desenvolvimento na
medida em que envolvem o investimento em ‘Capital Humano’22. A aparente contradição
pode ser compreendida no sentido de que cabe ao Estado mediar o processo de acumulação de
capital realizado pela privatização do ensino sem abandonar a tarefa de modelagem da mão de
obra no que diz respeito à formação geral da classe trabalhadora.
Em um cenário de reforço da função subordinada da economia brasileira, a Teoria do
Capital Humano se reveste de grande apelo simbólico e de convencimento. Conforme
argumento de Eneida Shiroma (2000), os trabalhadores passam a ser convocados a cuidar de
sua formação e responsabilizados pela não superação do subdesenvolvimento. As “vítimas”
tornam-se os artífices na medida em que o “atraso” é identificado com a não qualificação da
mão de obra, inclusive no que diz respeito à oferta de empregos.
O documento faz, ainda, a crítica às reformas anteriores demonstrando seus ‘pontos
fracos’. Realiza assim uma operação metodológica de descontextualização histórica. Trata-se
da introdução de nova cultura, uma nova pedagogia. Um discurso ideológico que justifica de
maneira anacrônica um novo modelo de controle e redistribuição dos recursos do Estado e
que, de fato, retira dos trabalhadores direitos duramente conquistados ao longo das lutas do
século XX. O diagnóstico de que o Estado custa caro é o ponto de partida para o necessário
ajuste fiscal. Novamente, a modernização acompanhada da racionalidade técnica se apresenta
como mecanismo de remodelagem.
Um aspecto ressaltado “tecnicamente” é que o peso dos servidores inativos é muito
grande sendo necessário reduzir esse “gasto” pela racionalização dos quadros nos três níveis
da federação e pela privatização da previdência com a formação de fundos de pensão e de
pacotes de previdência privada oferecidos como serviços pelo sistema financeiro. A
massa de poupança solidária e geracional, garantida pelos cofres do tesouro nacional e,
portanto, garantida socialmente, é transferida para a especulação financeira internacional e
para a remuneração de capital, evidenciando a expropriação e a espoliação dos trabalhadores
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Capital Humano conceito cunhado pelo economista Theodoro Schulz que objetivava explicar a diferença entre
as riquezas das nações chegando a conclusão de que o diferencial dos países desenvolvidos era a qualificação
de sua mão de obra. A Teoria formulada a partir deste conceito passou a valorizar a qualificação individual
considerando que o somatório destas elevaria à riqueza nacional e o contrário também seria verdadeiro. Na
verdade esta leitura constitui-se em um fetiche que toma a consequência como causa. A educação é
determinada pelas relações sociais de produção e decorre do projeto de sociedade que se deseja modelar ou
conservar e não o inverso. É um discurso ideológico que responsabiliza os trabalhadores pelos “atrasos” de
suas nações e não a distribuição internacional do trabalho fruto da economia capitalista mundializada. Para
uma leitura crítica da teoria ver FRIGOTTO ( 2001) na obra já clássica: A Produtividade da escola
Improdutiva.
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com vistas à manutenção das taxas de lucro.
O Plano Diretor também estabeleceu uma nova política de recursos humanos que
envolveu a crítica à proteção ao trabalho como inibidora do “empreendedorismo”, entendido
como liberdade criativa dos trabalhadores e elemento de dinamização da economia. Na
prática, significou a “inclusão forçada” pela precarização das relações de trabalho. É a
subsunção formal e ideal tratada por Alves que amplia a exploração e fragmenta ainda mais a
classe trabalhadora. Apresenta-se assim como inclusão utilitária 23.
Os objetivos apresentados – levando em conta a divisão nesses setores – são
considerados seguindo a mesma ordem hierárquica global: aumentar a governança; limitar a
ação do estado e transferir competências da união para os estados e os municípios. São
objetivos do núcleo estratégico: avaliar o desempenho, modernizar a gestão, acumular efetiva
capacidade gerencial. No que diz respeito às atividades exclusivas, as Autarquias e
Fundações, transformam-se em agências e passam a controlar os resultados e a competição.
Naquelas não exclusivas, objetiva-se a transformação das fundações em entidades de direito
privado, estabelecer as parcerias público privadas com a ‘sociedade’, tendo o Estado o
financiamento minoritário tanto para compra de serviços, como para doações. Vale lembrar as
leis de incentivo que na prática ampliam o financiamento, bem como a renúncia fiscal e a
isenção de impostos, o que torna o argumento inconsistente.
Contudo, os servidores dessas entidades mudam de estatuto e isso permite a ampliação
da exploração desse trabalhador entre outros processos. Para o caso das atividades produtivas
para o mercado, objetiva-se a privatização sob o argumento da ineficiência e da morosidade
da administração pública, inclusive com o discurso de que as empresas eram deficitárias. As
Agências Reguladoras cumprirão aqui o papel de reorganizar e fortalecer os órgãos de
regulação dos monopólios que forem privatizados e firmar contratos de gestão nas empresas
que não puderem ser privatizadas.
Observa-se a transformação na estrutura do Estado. Esse se torna um modelo privado,
uma vez que deixa de funcionar no sentido da garantia dos direitos universais. O princípio de
garantir a credibilidade e a “governança,” tomando como referência a “credibilidade junto ao
23

A expressão Inclusão utilitária–em especial a “inclusão digital” utilitária– é uma categoria que dialoga com
nosso objeto, posto que ao analisarmos as várias dimensões da produção da existência sob o capitalismo,
percebemos que tanto as tecnologias digitais como as políticas sociais de inclusão e suas mediações
comportam, organicamente, a produção e reprodução da sociabilidade capitalista, na modelagem de um
homem/trabalhador de novo tipo, “adequado” e “útil” em sua maneira de ser e de se relacionar com os outros
homens, a natureza e o seu trabalho, a manutenção da acumulação, que já não prescinde da aplicação destas
tecnologias em tempos de financeirização. (Paiva-Guttierrez, 2010, p. 97). Em tempos de trabalho flexível na
educação esta categoria contribui para pensar as formas de inserção de docentes e alunos nas relações sociais
de produção.
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mercado” – tomada como política de Estado – inviabiliza qualquer modelo de Estado Social,
restringindo a menção reiterada às políticas públicas nessa perspectiva como discurso vazio.
Prevalece o estado de emergência econômica que justifica todas as exceções. Aplica-se de
forma “cirúrgica”, nesse caso, as políticas de focalização fundamentadas no princípio da
racionalização dos recursos que se apresenta por um lado como concessão, sem a qual não se
obtém o consenso e também como mecanismo de contensão da barbárie.
A existência de um núcleo estratégico representa a dissociação desse núcleo da
interferência da soberania popular. É, portanto, um modelo de Estado refratário às lutas e a
mobilização da sociedade civil. Contudo, opera a partir da sociedade civil políticas muito
claras de formação para a sociabilidade exigida pelo ajuste estrutural em nível mundial.
A discussão em torno da autonomia do Banco Central é um exemplo lapidar.
Igualmente, a análise do peso político de ministérios, como o do meio ambiente e o da
educação, demonstra que a capacidade de fazer política a partir deles é muito reduzida, hoje
ficando o núcleo decisório para os ministérios das áreas econômicas. Esse é um modelo de
Estado que a despeito de constante menção à participação e autonomia é cada vez mais
refratário à própria democracia cujo sentido, assim como o de cidadania, é ressignificado para
caber no estreito espaço que lhes é destinado nesse novo arranjo.
Desde a chamada rodada do Uruguai (1994)24 ,foi definido que o acordo geral de
tarifas e serviços seria aplicado também em bens não tangíveis. Isso nos remete àquelas áreas
anteriormente consideradas direitos (saúde, educação, previdência). Segundo Roberto Leher,
esse é o setor de capital que mais tem crescido. A partir dos Estados Nacionais e das reformas
empreendidas foi possível operacionalizar políticas de isenção fiscal, aprovar leis mais
permissivas que garantam que capitais sejam repatriados, de flexibilização da proteção ao
trabalho, de restrição à fiscalização etc. Todo esse movimento empreendido a partir do
Estado, demonstra a expansão do seu aparelho e de sua associação com o imperialismo
através do órgão financeiro que melhor expressa essa formação capitalista: o Fundo
Monetário Internacional (WOOD, 2003).
Contudo, o Estado não se torna mínimo, ao contrário, a ênfase na gestão e na atividade
reguladora deixa claro sua permanência e sua presença controladora sobre as atividades mais
diversas. O discurso do mercado livre e autorregulado constitui-se em um fetiche que omite a
24

Rodada Uruguai encontro para negociações ocorridas em Montevidéu que, em 1995, deram origem a
organização mundial do comércio (OMC) sob os auspícios da ONU e que incorporou o Tratado Mundial de
Comércio e Tarifas (GATT). Significou o realinhamento do comércio mundial e aprofundou a predação
sobre economias menores, pois ampliou a liberalização de barreiras protecionistas com especial destaque para
os acordos ligados aos subsídios agrícolas. Foi seguida por outros encontros em Montreal, Genebra,
Washington, Tóquio etc.
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atuação do Estado em prol dos interesses da classe que detém o controle do mesmo. Em
acordo com Leher 25, o Estado gasta cada vez mais. Logo, a questão não é a redução dos
gastos pela racionalização dos recursos, mas sim, onde e como aloca os recursos. Segundo
Leher, é o Estado quem opera o controle da crise, no interesse do capital, desde 1970. A atual
crise econômica, cuja expressão mais espetacular e midiaticamente divulgada se apresenta no
mercado financeiro, expôs a “face oculta” das relações entre o Estado e o “Mercado,”
demonstrando quais os “Senhores” de ambos.
A improvável semelhança entre os dois momentos de Reforma do Estado, 1964 e
1995, se manifesta quando observamos o sentido “genético” de existência do Estado no caso
brasileiro e suas determinações. Por outro lado, as mudanças nas bases históricas desse Estado
e as contradições entre as forças produtivas e as relações sociais de produção provocaram
avanços e recuos na luta de classes que ficaram plasmadas na “ossatura do Estado”, alterando
ainda que em parte, os arranjos da burguesia no Brasil.
O Estado é resultado da correlação de forças entre as classes em disputa a cada
momento histórico. É, portanto, resultado da luta de classes. Em 1964, a burguesia no Brasil e
seus aliados estrangeiros viveram a crise da hegemonia. A base de massas do Estado estava
em desagregação e uma medida de força se fez necessária para garantir os interesses do
grande capital. Decorre dessa análise o fato de que Ianni se referiu a esse momento específico
em sua obra como “A Ditadura do Grande Capital” e que, embora estivesse em outro
momento histórico, tenha identificado as práticas desse Estado com as do fascismo, na medida
em que “atuou de maneira autoritária e golpista para fazer regredir o ascenso político dos
trabalhadores” (IANNI, 1981, p. 175).
O Estado – nesse modelo – se descola da sociedade civil e se manifesta como ditadura
que se abate sobre uma sociedade patologizada, a qual deve ser tratada de maneira profilática,
extirpando os elementos que se configuram como desarmônicos, justificando-se o uso da
violência para esse fim (IANNI, 1981, p. 186-190). Para Ianni, sob o neoliberalismo, recriamse as condições e os ingredientes do nazifascismo. Nesse sentido, podemos buscar a
aproximação do neoliberal e do social-liberal com esse modelo de Estado. Segundo nosso
autor de referência, apesar de muito se falar em democracia, o pensamento hegemônico:

Afirma e reafirma o predomínio da economia sob a égide da produtividade,
competitividade, lucratividade e racionalidade instrumental. Identificam cartão de
crédito e consumismo com cidadania, concentração do capital com progresso,
multiplicação de corporações com cosmopolitismo, desterritorialização das forças
25

Círculo de discussão no grupo de pesquisa COLEMARX, 2011-2012.
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produtivas com ocidentalização do mundo (...). Sob vários aspectos, o
neoliberalismo implica a crescente administração das atividades e idéias de
indivíduos e coletividade. Algo que se desenvolve com o fascismo e o nazismo, nas
décadas de vinte, trinta, quarenta, continuou a se desenvolver no curso da guerra
fria e subsiste depois desta. (...) são diversos os ingredientes nazi-fascistas
presentes no jogo das forças sociais que se desenvolve com a globalização
neoliberal, pelo alto. (IANNI, 1998, p. 112)

Para o autor, as práticas de controle ideológico presentes durante a guerra fria
permitiram a desqualificação e o esvaziamento da democracia e sua construção, em especial
no chamado terceiro mundo. Para Leher (2003, p. 31), as críticas realizadas contra o Estado
tanto à direita quanto à esquerda em um dado momento histórico convergiram, o que permitiu
plasmar um “antiestatismo abstrato, idealizado, incapaz de captar as complexas imbricações
entre o Estado, o capital, e a luta de classes”.
A hegemonia do estruturalismo no campo da esquerda aboliu a distinção ente o estado
e a sociedade civil. Tudo se tornou “aparelho ideológico de estado” o que resultou como
síntese no fim da fronteira entre o público e o privado. Essa discussão repercute na Europa
como crítica ao stalinismo, tendo como marca a perda de referência para as esquerdas e o
avanço do reformismo como eurocomunismo, torna-se mais marcante no Brasil, o mesmo que
experimentara o regime ditatorial empresarial-militar. Essa ausência de clareza dos limites
entre o público e o privado é a marca dos regimes de exceção, dos fenômenos de cesarismo –
na formulação gramsciana.
A globalização se apresenta como discurso fetichizante e fascista, pois sua divulgação
como dissolução das fronteiras é concomitante ao desmonte do Estado de Bem Estar com a
operacionalização das reformas dos Estados. Os processos de exclusão ou de inclusão forçada
são interpretados como fruto da depuração saudável dos mercados à luz do darwinismo social,
marca também dos regimes nazifascistas. Se as ideias disseminadas no campo da esquerda
defendem um antiestatismo e os liberais defendem a liberalização ou menor interferência do
estado nos mercados, estão criadas as condições através das quais o privado suplanta o
público.
Opera-se uma inversão ideológica na qual o particular, o privado, se torna democrático
e o público identificado como controle do Estado, como autoritário. O privado, que de fato é o
terreno do capital, se manifesta em sua expressão autoritária ao remodelar esse estado e
suprimir setores estratégicos da interferência das lutas sociais, tornando o Estado refratário às
demandas sociais e considerando conquista privada as melhorias que, porventura, setores da
sociedade possam vir a angariar, sendo interpretadas como iniciativa, mérito, espírito
empreendedor, visão e até mesmo “sorte”.
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Outro dado importante trazido pela análise de Leher (2003) é que a reforma foi mais
ortodoxa no Brasil do que no centro do capitalismo. Apresentou aspectos de renúncia ao
desenvolvimento e dos direitos republicanos que foram mercantilizados. Aos trabalhadores,
em geral, restam políticas de focalização.
Ianni (1998) recupera a concepção gramsciana de que a ideologia nasce na fábrica para
ressaltar o desenho de racionalização da produção e gerenciamento, cujas práticas, segundo
ele, produzem as ideologias e as práticas nazistas. Para Ianni, o “capitalismo global não
fermenta apenas o neoliberalismo, fermenta também o nazifascismo”. Esse pode ser visto
como um produto “extremo e exacerbado das mesmas forças sociais predominantes na fábrica
da sociedade mundial administrada em moldes neoliberais”. Uma fábrica na qual se “fabricam
e refabricam desigualdades, tensões e contradições” (IANNNI, 1998, p. 115), cuja resolução
se dá pelo reforçamento dos mecanismos de consenso, mas fundamentalmente pela aplicação
crescente da violência e militarização, seja no âmbito da geopolítica internacional e regional,
seja internamente contra os próprios cidadãos dos Estados Nacionais que vivenciam
momentos de crise e de contradição.
Nessa complexa reorganização de equilíbrio instável e contraditório em um ambiente
de desemprego, de extrema individualização e na quase ausência de entidades organizativas
críticas no campo da classe trabalhadora, o ambiente social torna-se propício ao ressurgimento
de toda a sorte de fundamentalismos e preconceitos, terrenos férteis para as alas mais
conservadoras do capital.
A distinção entre um e outro momento não está, portanto, nos fundamentos
econômicos ou na ‘natureza’ política do Estado da segunda metade do século XX em diante,
mas na correlação de forças em presença e na articulação que o grupo que detém o poder
necessitou fazer para manter ora o controle e, portanto, a dominação, ora a hegemonia. Nesse
sentido, o fiel da balança é a arena das lutas de classes nas sociedades complexas: a sociedade
civil.
Em 1964, o controle se fez pela extrema coerção em decorrência da fragmentação do
campo burguês e pela desagregação de sua base de massas. A partir de 1995, esse controle se
converte em hegemonia pela recomposição do bloco no poder, pela fragmentação no campo
do proletariado e pelo transformismo que ocorreu em vários aparelhos privados de hegemonia
dos trabalhadores, pela migração de suas lideranças para outra posição de classe, ou pela crise
ideológica que se abateu sobre a esquerda pós-queda da URSS.
Se em 1964 o bloqueio do ascenso das lutas operárias foi realizado pela ação golpista e
pela contrarrevolução, hoje o bloqueio desse ascenso ocorre pela burocratização dos

67

dirigentes e dos aparelhos privados de hegemonia levando os conflitos que deveriam ser entre
classes para intraclasse . Os benefícios ao grande capital financeiro e monopolista são
evidentes assim como é evidente a superexploração dos trabalhadores.
Merece destaque a nova configuração do mecanismo de expropriação e redistribuição
da riqueza social através de entidades financeiras geridas pelos países mais ricos bem como
pelo Fundo Monetário Internacional que representa a face financeirizada do Imperialismo. Ao
elemento de militarização da fábrica corresponde a fascistização da gestão e a alta
competitividade no trabalho, fazendo com que os trabalhadores, “ao vestirem a camisa da
empresa” disputem entre si, e para os seus patrões, a mais valia relativa, mais uma vez relegase ao campo dos trabalhadores os conflitos. Os elementos de racionalização, as análises
tecnocráticas e o discurso higienizado sobre as técnicas de gerenciamento se revelam
extremamente semelhantes. O planejamento se apresenta tanto lá como aqui como técnica e
como força produtiva.
Por fim, a relação Estado-sociedade civil sob a ditadura é de descolamento e
dissociação. O aparelho do estado se amplia sobre os espaços sociais usando como expressão
o Estado Policial Militar que se constituiu para garantir a dominação burguesa. Fica evidente,
como já dissemos neste trabalho, a crise de hegemonia e a recomposição da dominação pelo
uso da violência.
Após a abertura democrática, de 1989 em diante, observamos a ampliação dos espaços
na sociedade civil e o surgimento de inúmeros aparelhos privados de hegemonia, bem como a
recomposição dos direitos formais ou a constituição de fóruns e conselhos, de instâncias
como os conselhos municipais, que em síntese não representam necessariamente a
ampliação da esfera democrática.
Os elementos presentes nesses mecanismos sugerem a função de amortecimento dos
conflitos sociais, direcionando-os para órgãos consultivos e no mais das vezes com a única
função de referendar as práticas da gestão do Estado. Esse, por sua vez, cede espaços de
participação por ter sido capaz de recompor o bloco no poder e por estabelecer um núcleo nas
funções de Estado que é refratário à luta de classes e até mesmo pouco influenciado pela
alternância dos partidos eleitos, isto é, a “boa governança” nos permite reconhecer o caráter
autoritário do Estado, mesmo quando sob a direção de socialdemocratas como a maior parte
dos Estados no Ocidente, hoje. Nessas condições, podemos afirmar que quanto mais
‘participação’ nas instâncias constituídas, menos democracia no que diz respeito ao controle e
à administração da vida social por parte dos trabalhadores.
Gramsci nos ensina que a ampliação do Estado pela incorporação ao Estado dos
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aparelhos de hegemonia pressupõe também a ampliação do aparelho de estado o que nos
remete ao mito do Estado mínimo e ao mascaramento do maior controle social que o estado
neoliberal tanto quanto o social liberal são capazes de realizar. A análise da correlação de
forças políticas em uma conjuntura concreta exige, segundo o autor, que se conquistem apoios
em consideração às relações entre classes fundamentais e forças auxiliares.
Para Gramsci, na construção da hegemonia, os modos de unificação do bloco social
dominante, podem ser diferentes: “burocrático, policial, parlamentar (...) e simplesmente
mascarar uma contradição prestes a explodir em períodos de crise.” Na forma de atuação do
Estado hoje, pode-se considerar, como modo de unificação do bloco no poder a partir das
forças auxiliares, os mecanismos de expansão do crédito, em especial do microcrédito e as
políticas de focalização – tanto na construção do consenso pelas políticas compensatórias –
quanto na coerção, pela brutalização da pobreza e criminalização dos movimentos sociais,
ações nas quais se revela a face ditatorial das formas que o estado assume hoje ao representar
os interesses do grande capital financeiro mundial.
No entanto, a capacidade de reorganizar o consenso é prerrogativa de quem controla o
Estado e os aparelhos privados de hegemonia. É o que nos mostra os processos eleitorais
recentes nas Américas e, em especial, no Brasil. A incorporação no bloco no poder de forças
consideradas progressistas que, por transformismo, acabam por contribuir para o reforço da
posição das frações dominantes do capital. Nesse sentido, Ianni nos deixou importante
indicação metodológica para analisar o ressurgimento do populismo, após o fim do regime
ditatorial empresarial-militar (e de sua expressão ideológica: o desenvolvimentismo):

São várias as razões pelas quais o populismo, se reaparecer, com a queda da
ditadura militar, poderá revelar-se como manobra ou farsa. Muito provavelmente
revelará de modo mais aberto, o caráter burguês da sua proposta. (...). A ditadura
de 1964 assinala o encerramento de uma época em que nenhuma das classes
sociais presentes no processo político brasileiro revelava condições de impor-se às
demais e ao conjunto da sociedade. O golpe de 64 inicia a época de predomínio
econômico e político da grande burguesia monopolista. (...) Em 1980 a classe
operária (...) é mais numerosa, diversificada; estende-se por amplas áreas e regiões
do país; e é mais experiente, em termos políticos. Sofreu e sofre, muito mais as
políticas da ditadura do grande capital monopolista. (...) Conjugaram-se
conjunturas imperialistas e nacionais (...) as modificações estruturais em curso na
sociedade brasileira favorecem a política de massas, também criam as condições
para a política de classes. (IANNI, 1981, p. 211, 212).

Ianni, naquela conjuntura, acreditou que a própria classe operária questionaria tanto a
ditadura como o populismo. No entanto, percebemos que a ideologia que fundamentou o
populismo, o desenvolvimentismo, permanece como poderosa ferramenta de convencimento,

69

estando presente em várias experiências recentes na América Latina com o verniz reformista
ou socialdemocrata. . A mudança nas relações de trabalho e a longa recessão que expressam
os limites estruturais do sistema e das relações sociais de produção colocam novos desafios
aos trabalhadores e seus grupos de apoio.
A compreensão do fenômeno da ampliação do Estado e a análise de sua constituição
na formação histórica, sob a qual desejamos atuar, nos remetem as relações entre Estado,
sociedade civil e mercado e seus arranjos, tanto na prática quanto na teoria. Conforme
sintetiza Ianni, assim como o período ditatorial representa a dissociação entre o Estado e a
sociedade civil, o período atual se apresenta pelo aprofundamento e desenvolvimento das
estruturas do capitalismo dependente de forma muito mais clara do que nos países centrais,
como dissociação entre o “país real” e o “país formal”, sendo essa a forma reiterada de
apresentação do caráter oligárquico, autoritário e ditatorial do Estado no Brasil, a marca do
capital imperialismo e do papel subordinado desempenhado por nosso país.
Portanto, evidencia-se que a revolução democrática no Brasil não pode ser a burguesa,
ela só pode se dar contra a burguesia e será conduzida pelos trabalhadores, daí Ianni afirmar
que o populismo se daria pós-ditadura como farsa. Essa é uma importante reflexão também
para associar à discussão gramsciana da política de alianças e da desagregação da base de
massas do Estado. Essa tarefa não pode se dar pelo campo da aliança entre a classe
trabalhadora e a burguesia. Nesse sentido, conforme ressalta Ianni (1981, p. 208), a revolução
democrática no Brasil só pode ser socialista.
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2 TRABALHO NA CRISE DE ACUMULAÇÃO

Assim como ocorre o reordenamento das superestruturas para garantir o processo de
acumulação, o trabalho é reorganizado pela mediação das duas dimensões a estrutural, pois é
o trabalho vivo que possibilita a extração do mais valor e da superestrutura que, pelo
reordenamento jurídico e pelo disciplinamento da vida social, garante esse processo. Também
nos interessa a caracterização de que tipo de trabalho é esse e como que se articula no
processo coletivo de produção da riqueza e de acumulação. Qual a sociabilidade que resulta
destas mudanças e qual o princípio que o informa.
Para essas reflexões, apoiamo-nos em autores da sociologia crítica como Antunes,
Alves e com os filósofos Marx e Mèzáros e ainda o geógrafo Harvey.
Para compreender os processos de trabalho e de produção de mais valor, trabalhamos
com o grupo de Brighton e caracterizamos por meio de suas elaborações a gestão do trabalho
e o processo de trabalho.
Para a compreensão da nova sociabilidade e do princípio organizativo que a
fundamenta, utilizamos Gramsci, Frigotto, Ciavatta e Saviani.
A reflexão teórica sobre o trabalho docente seguiu ancorada em Alves, Shiroma e
Evangelista, pesquisadoras por meio das quais discutimos a categoria de reconversão docente
que é central neste trabalho e ainda Kuenzer para tratar da exclusão includente e toda a
discussão que perpassa as mudanças na base pedagógica do trabalho do professor.
Através de Rodrigues e Archar, buscamos compreender o conceito de reconversão na
concepção hegemônica. Com Dalila Oliveira, discutimos as mudanças na carreira docente e,
finalmente, com Costa e Alves, avançamos na questão da proletariedade do professor. Os
conceitos mais importantes que aqui desenvolvemos são flexibilização, proletarização,
reconversão.

2.1 O Trabalho no Capitalismo contemporâneo

O Capital é uma relação social que expressa as formas de organização que a sociedade
assume no processo de produção e de garantia da sua reprodução. O tipo de relação expressa
pela categoria “capital” se afirma pela desigualdade e pela exploração, já que é baseada na
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apropriação privada dos bens e riquezas socialmente produzidos a partir do controle privado e
minoritário dos meios de produção.
Historicamente, essa relação assume a moderna expressão, na medida em que realiza e
amplia a subsunção real do trabalhador aos interesses da classe proprietária. Ela inaugura uma
fase histórica na produção da existência sob o regime capitalista que incorpora
crescentemente elementos científicos e de racionalização do trabalho à produção e expressa,
igualmente, a expropriação do domínio do conhecimento e da organização do processo de
trabalho dos produtores.
A expropriação do conhecimento e da organização da produção permitiram a
ampliação e o desenvolvimento das várias formas de alienação que se desdobram a partir da
relação “despossuída” do homem com seu trabalho e na relação com os outros homens e seu
ambiente. O capitalismo, como relação social, ao mesmo tempo em que complexifica as
formas de manifestação social da existência reduz essa manifestação a uma enorme e
supérflua coleção de mercadorias e desumaniza a própria relação social.
O capitalismo inaugura e expressa um tipo de relação que tem como motor a
acumulação de capital . A ela todo o processo produtivo e todas as relações estiveram e estão
subordinadas. No processo de reorganização social, com base na produção capitalista, surge o
ser social “indivíduo”. O indivíduo é a criação e expressão das relações sociais reificadas e a
visão fetichizada da constituição do ser. Seu surgimento assim como o tipo de organização do
processo de trabalho tem por finalidade o controle por parte da classe proprietária do trabalho
e dos seus frutos com vistas à extração de mais valia, à valorização e à acumulação de capital,
à reprodução das condições que permitam sua apropriação.
“Para que o modo capitalista de produção seja hegemônico, o capital deve
estabelecer sua própria forma específica de controle sobre o trabalho dentro da
produção, isto é, deve desenvolver formas específicas de coerção” (BRIGHTON
apud DA SILVA, 1991).

Nesse sentido, a hegemonia nasce na fábrica como nos ensina Gramsci, mas se
manifesta por todos os elementos constitutivos de uma dada sociedade de tal forma que as
várias particularidades constituem e informam a totalidade da relação social em foco.
A busca incessante pela mais valia absoluta, a concorrência intercapitalista na
apropriação da mais valia relativa na dinâmica que fundamenta a relação social capitalista são
elementos que levam à necessidade de criar mecanismos de controle crescente sobre o
processo de trabalho ao mesmo tempo em que exigem avanço constante no campo científico,
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aplicado à produção como forma de garantir melhor e maior exploração direta do trabalho,
fazendo avançar, na concorrência, os ganhos advindos da ampliação do mercado de certo
capitalista em detrimento de outro (obtendo a mais valia relativa).
Segundo Brighton, o maior controle é necessário não só pela lei da valorização, mas,
fundamentalmente, porque, no processo de trabalho, os meios, os instrumentos e o trabalho
são combinados e reunidos novamente. É o momento no qual o trabalhador “pode” recompor
criativamente a relação com a produção, pode ter sua atuação “motivada por outros elementos
que não o da valorização e pode estar até mesmo em conflito com ela”. Trata-se, pois, de
manter cindido no ato de produzir o que já havia sido cindido na relação ampliada.
Como as relações sociais de produção se desenvolvem em uma processualidade
histórica, as mesmas apresentam novos arranjos no desenvolvimento dos conflitos entre as
forças produtivas e as relações sociais de produção. Igualmente fruto da lógica férrea da
valorização e acumulação de capital e pela não correspondência no desenvolvimento das
forças produtivas e das relações sociais de produção, por sua irracionalidade e
incontrolabilidade, o capitalismo existe e se processa de crise em crise.
As saídas para as crises cíclicas e estruturais exigem novo e constante aporte de
recursos científicos e tecnológicos, a reengenharia do processo produtivo, a redefinição do
equipamento social que dá suporte a essas relações de produção em seus aspectos materiais,
jurídicos, políticos, culturais, redefinindo a dialética entre estrutura e superestrutura em
equilíbrio sempre instável e jamais completo.
Alves (2009) nos apresenta as características gerais do período que denominamos
capitalismo contemporâneo sob a acumulação flexível e identifica o impacto que esse novo
arranjo das relações sociais de produção provoca na classe trabalhadora em texto no qual
propõe uma crítica sócio-ontológica do capital.
Alves também recupera Gramsci e a relação estrutura/ superestrutura ao apresentar que
a essa estrutura de autovalorização corresponde um complexo social que comporta os
elementos superestruturais ( cultura , legislação etc.) e o todo das relações sociais que se
manifestam pela imposição, de forma estranhada, a todos os seres humanos, pois frustra
sistematicamente as expectativas desses “agentes”.
Para o autor, a teoria de Marx comporta, então, duas dimensões: uma teoria da
exploração e uma do estranhamento, havendo um vínculo orgânico entre elas (as distinções
são apenas didático-metodológicas e a realidade é vista como um todo estruturado) e aqui sua
reflexão se encontra com a de Mézàros.
A indicação é importante porque esse autor realizou sua análise, levando em
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consideração as duas teorias. Essa opção traz a possibilidade de superar as leituras que
restringem o debate sobre o trabalho, hoje, aos pares dialéticos do universo categorial da
teoria da exploração dos quais destaco como elemento importante em minha análise o par
trabalho produtivo/ improdutivo, para tratar da questão do trabalhador em educação da rede
pública.
Segundo Alves (2009), com base em Lukács, para enfrentar:
“a questão do sujeito histórico de classe e a questão da consciência de classe como
pressuposto da possibilidade da práxis humano-social e transcendência da relaçãocapital devemos trabalhar não só com a teoria da exploração, mas também com a
teoria do estranhamento”.

Assim, para Alves, a elaboração categorial do conceito de proletariado como sujeito
histórico coletivo deve ser feita a partir da teoria do estranhamento. Para ele, a categoria do
estranhamento é o pressuposto estrutural da categoria de exploração baseada na extração da
mais valia. Para Alves, é a partir do trabalho alienado como despossessão dos meios de
produção da vida social que se constitui o complexo social da vida estranhada, caracterizado
por relações sociais, processos e estruturas que obstaculizam o desenvolvimento do ser
genérico do homem (ALVES, 2009, p. 7).
A questão metodológica colocada por Alves é que devemos identificar se o modo de
apropriação contribui ou não para o desenvolvimento do ser humano em sua generalidade na
coletividade do trabalho. Portanto, é o modo de apropriação que determina a forma de ser
daquilo que denominamos exteriorização, ainda segundo o autor.
Sob o capitalismo, esses elementos constitutivos da ontologia do trabalho e do ser
social entram em um arranjo que, devido ao modo de apropriação, expõe as contradições
incontornáveis do sistema de produção em questão. Nessa relação, os seres humanos
produzem objetivações que lhes negam a condição de produtores na apropriação da riqueza
social e, portanto, as objetivações se voltam contra ele. O objeto se torna um fetiche uma
objetivação que se encontra fora do controle social. O modo de apropriação que caracteriza
essa formação social é, pois, estranhada e caracteriza toda essa relação social (desses produtos
materiais objetivos até as instituições sociais). No caso das sociedades capitalistas, a
objetivação ou exteriorização dos produtos do trabalho são regressivas e assumem conotação
negativa.
Uma segunda tese defendida pelo autor em foco é que na última forma organizativa da
relação capital, o industrial, explicita-se a forma de ser do capital como modo de controle
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estranhado do metabolismo social. Alves dá especial destaque ao que denomina segunda
modernidade do capital, momento histórico que compreende o período do final do século
XVIII ao século XX, no qual a burguesia, o proletariado e o Estado Nacional se constituem e
em torno do qual se consolida o território nacional e a cidade.
Esses elementos são importantes para pensar o surgimento de uma cultura urbanoindustrial, escrita, e a universalização da escolarização. Para Alves, a segunda modernidade
toma consciência de si na segunda metade do século XIX, em meio às crises econômicas e às
convulsões sociais, tendo como marco, para o autor, a publicação do Manifesto Comunista,
inaugurando um novo momento das lutas de classes. Para Alves (2009, p. 17), esse é o
período histórico que ainda nos constrange..
É um momento dilatado no qual nos movemos vivendo as contradições de nosso
tempo histórico e tentando dar sentido a essa existência, buscando as formas através das quais
possamos superá-la (pelo menos alguns de nós). É o período, segundo o autor:
“no qual transcorre a ascensão e a crise do estado social, dos partidos e sindicatos
classistas, dos projetos de utopias sociais, do comunismo à social democracia
clássica. Constitui-se o mundo do trabalho que chegamos a conhecer até a crise
estrutural do capital nos anos 1970. É o período histórico das conquistas sociais do
trabalhismo organizado, da legislação do trabalho e do welfare state. Nele
vigoraram tanto o reformismo socialdemocrata, quanto o comunismo político como
forças estruturantes da defensividade do trabalho”. (ALVES, 2009, p. 18).

Essa seria a última fase de ascensão histórica do capitalismo, segundo o autor, e
identifica que é uma condição autofágica do desenvolvimento dessa fase da modernidade, já
que, na medida em que se desenvolve, é clivada de contradições sociais, fraturas estruturais
que se manifestam no momento da crise estrutural que se desenrola desde os últimos trinta
anos do século passado.
A terceira tese é que a crise estrutural do capital, que se desenvolve com intensidade a
partir dos anos de 1970, projeta a humanidade em uma nova temporalidade sócio – histórica.
A atual crise se manifesta em quatro aspectos principais. O primeiro, seu caráter universal
(abrange todas as formas manifestas do capital: financeiro, comercial, industrial); o segundo,
seu alcance é global; o terceiro sua escala de tempo é extensa, contínua e permanente; o
quarto e último, seu desenrolar ao invés das convulsões agudas do passado se manifesta de
modo arrastado.
A crise estrutural não exprime, como se considera no sentido estreito do
economicismo, uma incapacidade de crescimento e expansão da economia capitalista ou do
metabolismo social. O capital tem se expandido inclusive nas fronteiras de modernização
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como no caso chinês. Sua expansão expressa não sua vitalidade, mas seu caráter
irremediavelmente destrutivo, pelo fato de que a expansão ocorre sem o alargamento de
direitos e as condições de sobrevivência com dignidade, mas, pelo contrário, pelo fato de que
dadas as características históricas atuais e as leis de seu funcionamento o capitalismo só pode
se expandir na mesma medida em que amplia o caráter predatório e espoliativo, relegando a
vida em todas as suas manifestações a um espectro do que poderia ser em sua plenitude. Alves
chama essa situação de crise do ecossistema humano-natural.
Em síntese, o que denominamos de crise estrutural do capital é a incapacidade da
forma social capital conter e realizar as novas possibilidades de desenvolvimento da
humanidade possível, a partir da nova materialidade sócio-técnica e expressa então uma crise
civilizatória. É o acirramento da contradição fundamental entre o desenvolvimento das forças
produtivas e as relações sociais de produção que, para Alves, manifesta de maneira aguda o
estranhamento e o fetichismo social, comprometendo o desenvolvimento social sustentável.
Essas contradições agudas, com o reforço do fetichismo e do estranhamento, Alves
(2009, p. 26) conceitua como sócio-metabolismo da barbárie. Destacam-se várias
determinações complexas: nova base de produção articulada, desde o centro da acumulação
de capital, com elementos de “trabalho imaterial” ,organizados a partir de nova base sóciotécnica.
Alves também apresenta as mudanças ocorridas a partir da crise dos anos 1970. Como
a realidade é uma totalidade concreta, a reestruturação capitalista se manifesta tanto na
economia quanto na política, na cultura, na tecnologia, na psicologia social em processos
simultâneos e sucessivos que marcaram as décadas de 1980 e 1990. Desses processos surge o
que a literatura crítica vem chamando de novo e precário mundo do trabalho. A esse novo
mundo do trabalho correspondem as formas modificadas da economia financeirizada, da
política concretizada na modelagem neoliberal do Estado, na cultura pós-moderna, em uma
tecnologia que revolucionou a indústria pela robótica, pela informática e pela tecnologia da
informação e uma sociabilidade como sócio- metabolismo da barbárie.
Novas formas de acumulação se manifestam e se articulam, criando as condições
históricas que buscamos analisar: acumulação financeirizada, acumulação flexível e
acumulação por espoliação. Essas representam o complexo de acumulação ampliada que
Alves denomina como capitalismo global.
A acumulação por espoliação reedita as formas primitivas de acumulação e demonstra
a funcionalidade e a necessidade do aparelho de estado às demandas do capital e sua
expressão no âmbito do estado ampliado como Estado neoliberal. Segundo Alves, a base
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técnica das redes informacionais possibilita e impulsiona a reposição da acumulação
primitiva, reitera assim a análise de Oliveira em “O Ornitorrinco”.
A acumulação flexível é discutida a partir de Harvey e Marx por Alves para
demonstrar que o conceito “flexível” é parte constitutiva da relação do capital com o trabalho
assalariado. Segundo Marx:
”a indústria moderna exige, por sua natureza, variação do trabalho, Isto é, fluidez
das funções, mobilidade do trabalhador em todos os sentidos (...) e ainda que ”a
elasticidade que a máquina e a força humana revelam, quando são simultaneamente
distendidas ao máximo pela diminuição compulsória da jornada de trabalho”. (apud
ALVES 2009:29).

Portanto, a flexibilidade é um traço ontológico do trabalho assalariado sob o capital e a
grande indústria. Contudo, nas atuais condições históricas, sob a financeirização da economia,
a flexibilidade ganha um novo sentido não mais vinculado exclusivamente

à condição

precária de assalariamento, mas, “como nexo dinâmico- estruturante do processo estrutural de
precarização do trabalho” (ALVES, 2009:29).
Esse novo sentido tende a se universalizar deixando o espaço da produção industrial e
participando dos processos de formação para a sociabilidade

do “capitalismo global”,

modelando o “novo” princípio educativo. Para Alves, não há ruptura nos processos de
acumulação do modelo fordista ao toyotista. Esses se assemelham no que diz respeito à
exploração e à organização do trabalho e seus desdobramentos para outros setores da
economia e à esfera social.
Na verdade, o autor reforça a tese de Marx do impacto da maquinaria na produção no
sentido da reorganização do sistema e sua expansão ao afirmar que, apesar de não considerar
uma ruptura, a acumulação flexível expressa uma nova materialidade do capital na produção.
Conforme Harvey, um novo espaço-tempo adequado à nova fase do capitalismo. Cumpre
destacar que os níveis mais elevados de flexibilidade do capital atingidos nesse momento
histórico foram possíveis graças às novas tecnologias microeletrônicas (incluídos as máquinas
computacionais, as telecomunicações, a robótica) como nova base técnica que incorpora
elementos materiais da cooperação complexa e da “sociedade em rede". Tudo isso ganha a
dimensão robusta de nova maneira de produzir sob o capitalismo, quando associado aos novos
métodos gerenciais.
O que é importante destacar é que a flexibilidade, nesse novo arranjo, embora continue
a ser um atributo exigido do trabalhador deixa de ser restrito a ele e passa a pertencer à
própria organização social da produção. Implica, estrategicamente, para a acumulação de
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capital, na flexibilidade da força de trabalho (flexibilidade social intraempresa) e a
flexibilidade da legislação e regulamentação social e sindical, dos contratos de trabalho
(extraempresa). Como apenas o trabalho vivo produz valor, o foco da reestruturação produtiva
a atingir as empresas capitalistas é a gestão do trabalho vivo e da força de trabalho, por isso se
apoia, principalmente, na flexibilidade dos processos de trabalho e dos mercados de trabalho,
de seus produtos e dos padrões de consumo, regulando todas as etapas da valorização e os
vários aspectos da vida social.
A flexibilidade como elemento do atual processo de acumulação (acumulação flexível)
possui uma dimensão eminentemente política que é a tentativa de desmantelar a organização
da classe trabalhadora como poder social com vistas a aumentar a taxa de exploração,
tornando-se importante ferramenta na luta de classes. Alves denomina esse movimento como
“constituição de processos de precarização do trabalho vivo” e implica em taxas elevadas de
desemprego como componente estrutural e a ampliação das formas precárias de trabalho e a
partir dos anos 2000 surgem novas formas de exclusão social e de desigualdades. O autor
destaca a “nova pobreza” no centro do capitalismo.
Nesse sentido, apontam também os estudos de VALENCIA (2010) ao demonstrar o
aumento do trabalho precarizado, do desemprego estrutural, a redução de salários e direitos
também nos países centrais numa forma que antes se restringia aos processos de espoliação
dos países do terceiro mundo e caracterizavam a forma de trabalho própria do capitalismo
dependente.
A carga ideológica desse processo não pode ser menosprezada. Por detrás da
expressão flexível, ao observarmos o movimento geral da acumulação e da valorização, o que
temos é a cooperação complexa, uma sobreposição das várias formas de acumulação
realizadas simultaneamente pela mesma empresa, fenômenos de desterritorialização e uso
redimensionado do aparelho do estado para garantir o processo, tanto em âmbito interno
quanto externo aos Estados Nacionais. Verificamos, portanto, maior centralização do capital e
sua “rigidez”.
No local de trabalho, a despeito de todo o léxico das novas formas de gerenciamento
do trabalho: autogestão, colaboração, just-in-time, círculos de qualidade, qualidade total,
polivalência do trabalhador entre outros, a função do trabalho assalariado continua a ser
parcial e repetitivo na linha de produção, embora o trabalhador seja agora multitarefas e
observemos uma desespecialização. O trabalhador continua exposto à contradição
fundamental que o reduz na sua condição humana- genérica. Todos esses elementos de análise
da flexibilização são importantes indicações teórico-metodológicas para pensarmos as
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recentes transformações no trabalho docente.
Na sociologia do trabalho, a acumulação flexível é a explicitação da nova forma de
subsunção real do trabalho ao capital e, portanto, expressão da dominação de classe, fruto do
processo de lutas de classes que exprimiu sucessivas derrotas dos trabalhadores no período em
questão. No que nos interessa em termos da relação trabalho/ educação, a acumulação flexível
implica em rápida destruição e reconstrução de habilidades o que a literatura vem
considerando como o fenômeno de reconversão, conceito que discutiremos mais a frente no
texto.
Sob a égide da acumulação flexível, do neoliberalismo e da mundialização que
constituem a nova forma do capitalismo, o mundo do trabalho se manifesta de maneira mais
complexa, com novas formas de fragmentação e heterogeneidade. Assim como a acumulação
flexível se manifesta no processo produtivo como sua reorganização e como subsunção real
do trabalhador, outras formas de acumulação se articulam e manifestam no atual momento
histórico do capitalismo e implicam em formas complementares de exploração do trabalho: a
acumulação por espoliação e a financeirizada, sendo essa considerada a forma predominante
atualmente.
Alves, através dos estudos de Harvey e Arendt, observa que o capitalismo atual tende
a repor as práticas predatórias da acumulação primitiva ou original. Contudo, a partir das
reflexões destes autores e de Marx, observa que esta prática sempre regeu a acumulação
capitalista no terceiro mundo e, portanto, trata-se de uma atividade que embora não esteja
colocada explicitamente e seja até mesmo condenada nos fóruns internacionais, é intrínseca à
reprodução ampliada do capital. Isso significa que a acumulação primitiva continua ocorrendo
e expressa o tamanho da crise do capital tanto pelo sócio-metabolismo da barbárie como pela
sua dimensão sistêmica.
Segundo Harvey (apud ALVES, 2009), a acumulação por espoliação significa a
liberação de um conjunto de ativos a baixíssimo custo, de tal forma que o capital sobreacumulado pode se apoderar deles e destiná-los ao lucro. Esse processo inclui a força de
trabalho e demonstra o tamanho da violência a qual estão submetidos os trabalhadores hoje.
Evidencia-se a relação intrínseca entre a espoliação e a barbárie social sendo sua expressão a
“dessocialização” e “desefetivação” do ser humano em sua generalidade como consequência
da degradação do mundo do trabalho, das formas de produção da existência. Esse processo
indica o que Oliveira apresenta como a reiteração do “Ornitorrinco” para o caso brasileiro.
Pelas múltiplas formas através das quais a espoliação se apropria daquele conjunto de
ativos, autores da sociologia do trabalho têm falado em uma sociabilidade da predação, numa
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cultura do medo que reforça o individualismo e a falta de solidariedade de classe. Alves
também defende que a espoliação manifesta uma “captura” da subjetividade do trabalho vivo
e da força de trabalho pelos mecanismos de incentivo à participação e envolvimento de
empregados com a solução dos problemas da produção. Considero que cabe uma alteração
pequena, mas significativa na expressão. Dada a relação dialética do homem com o trabalho e
da dimensão emancipatória que sua realização carrega, podemos falar em tentativa do capital
de capturar a subjetividade do trabalhador (o que efetivamente pode acontecer e tem
acontecido), mas não de forma absoluta.
A espoliação atinge também os clientes em seus gostos, hábitos, na colaboração para a
melhoria e desenvolvimento dos produtos e serviços contribuindo para “agregar valor” à
mercadoria que está consumindo, exercendo sua “nova cidadania” de consumidor
“consciente” e “responsável”- aspectos do aprofundamento da alienação do fetichismo
próprios do metabolismo da barbárie. A espoliação na forma contemporânea passa a acontecer
em larga escala e nos aspectos mais sutis. A espoliação se manifesta também: “na
precarização dos estatutos salariais. É ela que explica as práticas neoliberais que utilizaram o
poder do Estado para impor processos de flexibilização do trabalho”. (ALVES, 2009, p. 43).
Por último, a forma de acumulação que é predominante na atual etapa histórica do
capitalismo: a financeirizada. Para Harvey (apud ALVES, 2009), há um vínculo orgânico
entre a acumulação por espoliação e a mundialização financeira, pois a espoliação é o
mecanismo capaz de permitir a rápida liberação de ativos com vistas à lucratividade. Logo, a
espoliação é o mecanismo preferencial de valorização do capital especulativo e esse incorpora
ao sistema “produtivo” formas de apropriação que em maior ou menor grau sequer dispõem
de meios de se justificar legalmente (a relação da lavagem de dinheiro com o sistema
financeiro, os paraísos fiscais e as reformas dos sistemas bancários expressam esta relação e
este favorecimento, sendo igualmente significativo que o crime organizado tenha assumido as
proporções atuais a partir do mesmo período histórico da crise estrutural do capital).
Ocorre, nesse processo, o reforço das corporações transnacionais e das práticas
imperialistas e, apesar disso, observamos uma ofensiva generalizada sobre o mundo do
trabalho, tanto nos países centrais como periféricos, explicitando o vínculo exploratório e
apátrida do capital e a necessária unidade da classe trabalhadora (Valencia. 2010) e Chesnais
(apud ALVES, 2009).
Conforme Marx, o capital só pode existir se revolucionar constantemente os meios de
produção. Essa pressão constante tende a extrapolar, impondo transformações na produção,
nas relações produtivas e, por fim, nas relações sociais. A predominância financeira no
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processo de acumulação e o aparelho de estado neoliberalizado subvertem constantemente as
condições de produção das mercadorias e, por isso, as condições sócio-históricas da
flexibilização do trabalho podem ser explicadas.
Isso traz implicações importantes para as tarefas educativas. A escola, na lógica
hegemônica, deve passar a educar para essa forma flexível de produção da existência,
garantindo a manutenção do capital nas condições de acumulação atuais e dentro de padrões
de sociabilidade como barbárie. Grandes desafios estão postos para os educadores.
A quinta e última tese de Alves é de importância fundamental para o estudo no campo
da educação. Trata-se da análise do novo metabolismo social ou da nova sociabilidade
capitalista que ele denomina “sócio-metabolismo da barbárie”. O autor considera que essa
nova sociabilidade pode explicar a debilitação do movimento social do trabalho e a crise do
sindicalismo. Considero que as mudanças na sociabilidade também podem nos ajudar a
entender as reformas na educação e as novas exigências no processo, não só de formação na
educação básica e superior como também nos processos de trabalho docente.
Ao fenômeno do sócio-metabolismo da barbárie, Alves atribui fenômenos de
fetichismos sociais e de estranhamento. A partir da nova etapa de acumulação e sob o impacto
causado pelas derrotas sofridas pela classe trabalhadora na luta de classes, nesse período, a
ampliação do desemprego estrutural, a perda de direitos sociais e na conjuntura internacional
a derrota do socialismo existente criaram as condições excepcionalmente favoráveis ao capital
para tentar superar a crise de acumulação dos anos 1970, a partir da tríade da acumulação
(opressão, espoliação e exploração) e da remodelagem do estado nos moldes neoliberais.
Combinando coerção e consenso, a partir de acordos intencionais, uma nova
hegemonia do capital foi configurada e sob sua determinação observamos a agudização do
processo de “desefetivação humano-genérica do homem”. Para Alves, corrobora essa nova
condição a sedimentação de uma cultura do medo e da violência, como ressalta Mézàros, as
tendências destrutivas do capital e o desperdício catastrófico. Nesse momento histórico
preciso, a barbárie se manifesta pelo aprofundamento da necessidade de destruição das forças
produtivas como parte necessária do próprio modo de produção em uma escala até então não
experimentada.
Aprofundam-se, igualmente, as contradições intrínsecas ao próprio sistema entre elas:
a produção cada vez mais social em meio a apropriação privada que verticaliza de forma
aguda a distribuição da riqueza e precariza o mundo do trabalho; a crescente racionalização da
produção na vida das empresas e que se manifesta no âmbito social como uma crescente
irracionalidade ( produção de supérfluos, desperdícios de toda a ordem, a sociedade do
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descartável, os seres humanos tornados “supérfluos” etc.) ; o crescimento da produtividade do
trabalho social graças as inovações tecnológico- organizacionais do capital que significou a
diminuição do trabalho vivo na produção social e a preservação e aprofundamento da
obrigação de trabalhar.
O desenvolvimento social das formas de produção da existência não significa, e nem
pode sob o capitalismo, a liberação positiva do trabalho. Ela representa antes a
impossibilidade de constituição da humanidade, ainda que parcial e estranhada, do trabalhador
através do seu trabalho, uma subsunção mediada pelo “não trabalho” que degrada ainda mais
a condição de humanidade desse trabalhador.

Apesar da escassez de emprego, o trabalho estranhado continua necessário de
maneira muito ilógica, cruel e letal, não mais à sociedade, nem mesmo à produção,
mas, precisamente, à sobrevivência daqueles que não trabalham, não podem mais
trabalhar e para os quais o trabalho seria a única salvação. O sócio-metabolismo da
barbárie cria deste modo, um novo patamar de estranhamento para milhões de
desempregados e trabalhadores precários, homens e mulheres desvinculados das
promessas da modernidade (...).
A dessubstancialização do ser genérico do homem por sua dessocialização ou
desefetivação do trabalho ocorre não apenas com o desemprego crônico e da
exclusão social, mas também com a instauração do processo de precarização dos
estatutos salariais e a institucionalização da nova precariedade do trabalho.
(ALVES, 2009, p. 52).

Segundo o autor, a condição de precariedade constante e insuperável, dentro do quadro
atual da acumulação, aprofunda as contradições vividas e degradam as individualidades de
homens e mulheres da classe trabalhadora pela precarização estrutural do trabalho, por
experiências vividas e percebidas de precarização que se estendem pelas várias manifestações
da existência.
Segundo Alves (2009b), para a compreensão da condição da classe trabalhadora sob o
atual regime de acumulação, daremos maior destaque à teoria da alienação em Marx. Nas
sociedades capitalistas, dadas as relações de produção da existência (meios de produção como
propriedade privada, regime de assalariamento, divisão complexa do trabalho, produção com
valorização do valor), o objeto se torna independente do produtor, se transforma em coisa
(mercadoria), nega-se e ao negar-se como objeto o sujeito também é negado. Reside aqui a
base de todo o estranhamento.
O fetichismo social é como fenômeno, um modo de manifestação objetiva da atividade
social e sob o capitalismo é a forma que o estranhamento assume e se torna alienação. Seu
desdobramento implica na discussão da possibilidade ou não do desenvolvimento de uma
consciência social ou de classe dos trabalhadores. O estranhamento diz respeito à instância da
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reprodução da existência humana. O sistema do capital é o sistema do trabalho estranhado e
da vida social estranhada.
Historicamente, o trabalho estranhado surge com a alienação dos trabalhadores dos
meios de produção da vida social, com a propriedade privada. Nessa condição se manifesta a
proletariedade que é, segundo Alves, a condição sócio-ontológica do homem que trabalha no
modo de produção capitalista. A condição proletária se manifesta como resultado da
acumulação primitiva e da despossessão originária que marca a origem da classe do
proletariado. Ao longo do desenvolvimento do capitalismo, a despossessão originária
continua ocorrendo como parte constitutiva das formas de realização do lucro e, a essa forma
de expropriação, Alves chama “sistêmica” e a acumulação denominamos espoliação,
conforme já foi dito.
Como relação social, o capital tende a modelar a forma da existência, reproduzindo as
condições de sua formação e manutenção através do complexo de aparelhos sociais que
garantem a hegemonia da classe dominante. Nesse sentido, a condição de proletariedade tende
a ser reforçada e ampliada.
Tentando acompanhar o percurso teórico e metodológico feito por Marx, no estudo do
trabalho alienado e apoiada em Alves, destacamos como elementos importantes para sua
caracterização a não desvinculação entre trabalho e vida como totalidade social que envolve
também aqueles que não estão vinculados diretamente à produção do capital strito senso.
Nesse sentido, Marx não dissocia, na análise social, o trabalho produtivo do improdutivo.
Portanto, o trabalho alienado é uma condição universal que acaba por se manifestar em todas
as formas de produção da vida, pois está na base do processo de modernização do capital.
Para Marx, a alienação é uma relação (de produção) e um comportamento (social) e, portanto,
é uma determinação ao mesmo tempo objetiva e subjetiva, conforme percebemos a partir de
Mézàros (2006) e Alves (2009).
Em Alves, essas reflexões avançam e apresentam uma importante indicação para os
estudos em educação:
o trabalhador assalariado pode perder o controle dos resultados da própria atividade
social, não apenas por conta de uma incapacidade material (objetivamente, ele não
possui, ou não tem, o controle das condições de produção da sua própria vida
social), mas, por conta de uma incapacidade subjetiva (ele não desenvolveu
habilidades cognitivo-comportamentais adequadas para lidar com a materialidade
social complexa constituída no decorrer do processo civilizatório do capital).
(ALVES, 2009b, p. 14).

As funções do processo educativo tenderão a se desenvolver no sentido de garantir a
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reprodução do modo social de produção (mantendo uma subjetividade restrita) e, por isso, a
escola (instrumento de socialização fundamental na sociedade urbano industrial) se manifesta
como espaço de disputa importante no processo de formação do ser social (para a reprodução
ou para a emancipação).
O trabalho na sociedade capitalista é também alienação da vida do gênero, conforme
Lukács. Assim, o trabalho é autoestranhamento e compreende uma dimensão de sofrimento, é
tripalium. É a essa condição que Alves chama de desefetivação do ser humano genérico, já
que a atividade de vida vira sofrimento, uma força que se volta contra o próprio trabalhador e
essa é a dimensão mais importante do trabalho assalariado, porque é a partir dele que as
demais dimensões da alienação se manifestam como perda do homem de si mesmo no mundo
burguês ( alienação do homem em relação à natureza, a si mesmo, a outros homens...). Ao
invés de realização do homem, o trabalho se torna unicamente meio de sobrevivência e perde
sua característica de distinção do homem em relação aos demais animais. Surge aqui o fetiche
como exteriorização alienada. Igualmente, sua participação na vida social se dá de maneira
degradada, constituindo-se em vida social alienada. É o que Alves considera como barbárie
social, a negação da própria sociabilidade humana.
O trabalho assalariado é a forma histórica que o trabalho alienado assume na sociedade
capitalista e, portanto, a condição de proletariedade surge com ele. É a condição da classe
despossuída sendo universal para todas as suas individualidades. É uma condição que se
caracteriza pelos mesmos elementos compositivos da relação social capital para os
trabalhadores alienados (“livres”).

Homens e mulheres imersos na condição de proletariedade são individualidades
sociais que não possuem a propriedade e- em geral, a posse (e, portanto, o
controle)- das condições de produção da vida social. É a partir desta condição
sócio-estrutural que podemos derivar as múltiplas atribuições existenciais da
proletariedade moderna ou da condição de proletariedade. (ALVES, 2009b, p. 19).

É importante a citação para buscarmos os elementos que podem nos ajudar a refletir
sobre a condição de proletariedade, em geral, e a do docente, em particular. Os elementos que
caracterizam essa condição são, segundo Alves, a despossessão que implica em uma condição
objetiva e outra subjetiva dos meios de produção da existência que pode ocorrer em graus
distintos de efetivação. Contudo, essa condição nasce e se universaliza com a forma de
produção capitalista e se constitui como um novo tipo de humanidade que Alves denomina de
humanidade proletária.
Essa se torna a partilha de uma condição de classe comum. Ocorre então a
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sobredeterminação da individualidade pessoal marcada pelo domínio dos meios e
instrumentos de produção da vida pela individualidade de classe marcada pela
despossessão dos meios e instrumentos de produção da vida e a subalternização diante
da produção capitalista. Essa subalternização se dá desde a divisão hierárquica do trabalho e
nas condições de mercado (contingenciais) e também se encontra subalternizado nas
condições sociais em geral como classe, ideologia, na relação com o aparelho de estado, pelo
salário.
Esse homem subalternizado nas condições de objetivação social é o fruto do processo
de proletarização, marca da ocidentalização. Esse inaugura um novo tempo histórico, novas
relações de produção e um novo tipo humano: o homem burguês cindido e atravessado pelas
contradições da sociedade que o engendrou. Com ele, surgem patologias próprias dessas
relações reificadas: insegurança, descontrole existencial, incomunicabilidade, corrosão do
caráter, sofrimentos, insegurança e descontrole risco e periculosidade, invisibilidade social
entre outros.
Para Alves, o “ser proletário” envolve dois sentidos: o forte e o fraco. O sentido fraco
da palavra diz respeito a uma condição objetiva de existência e, para o autor, os atributos
essenciais dessa condição tendem a se tornar universais das individualidades pessoais de
classe na sociedade burguesa. No sentido forte pode dizer respeito também a uma “classe
social”, no sentido de sujeito histórico coletivo, cujo grau maior ou menor de efetivação exige
algumas mediações capazes de produzir a consciência de classe.
Outro elemento de destaque na teoria marxista, para Alves, é o fato de que a classe, na
acepção materialista histórica,
“pressupõe não apenas uma posição objetiva na divisão social do trabalho, mas
uma determinada forma de consciência social capaz de transformar em si e para si
a coletividade de trabalhadores proletários em sujeito histórico real” (ALVES,
2009b, p. 26).

Dessa observação deriva a afirmação de que “só existe classe se houver consciência de
classe”. A constituição do sujeito em questão pode ser progressiva ou regressiva em função
das experiências constitutivas que essa coletividade vivencia. Podemos também identificar o
momento de superação da contingência restritiva do capitalismo, quando a classe desenvolve
a consciência para além de si, ancorada na dimensão humano – genérica, para além da divisão
da sociedade em classes.
Com Gramsci, identificamos a condição da consciência de classe necessária como
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aquela capaz de operar a superação do momento econômico corporativo pelo ético-político
(passagem da consciência ingênua para a crítica) pela mediação do momento catártico. A
consciência de classe inaugura a possibilidade de vivenciar e constituir novas formas de ser
(ainda que as relações sociais de produção capitalistas não tenham sido superadas). A
condição material, historicamente dada, constitutiva do ponto de vista ontológico da classe
social, é que Giovanni Alves denomina condição de proletariedade.
A discussão mais aprofundada de classe e de classe do proletariado envolve a
discussão de outras categorias como posse e propriedade, situações de classe e em especial as
situações intermediárias, a condição da pequena burguesia clássica entre outras. No momento,
a explicitação da discussão da condição de proletariedade e da consciência que se constitui no
processo de vivência das condições históricas da classe atendem aos objetivos deste trabalho
e, portanto, não aprofundaremos as reflexões.
Caberá fazê-la, no aprofundamento dos estudos, para enfrentar a questão do
aburguesamento do proletariado e a proletarização da pequena burguesia urbana em especial
no que diz respeito à “posse das coisas”, como parte do fetiche que encobre as condições da
classe despossuída, cabendo, também, a discussão de ideologia.
Outras formas de inserção no mundo do trabalho se apresentam como elementos
importantes da teorização social e que nos ajudam a pensar as várias formas de inserção do
trabalhador, em geral, mas, especialmente, do trabalhador docente nas relações sociais de
produção e seu papel na acumulação ampliada de capital: os trabalhadores por conta própria,
por exemplo.
No entanto, para os limites deste trabalho basta elaborar a concepção de condição de
proletariedade, uma abordagem inicial da consciência de classe e a noção de proletariado
como trabalhadores assalariados, discussão feita a seguir.
O trabalhador sob o capitalismo e na condição de proletariedade não é, ainda, classe
social. Os trabalhadores imersos na condição de proletariedade são os despossuídos e,
portanto, os que vendem sua força de trabalho, o trabalhador assalariado - um trabalhador que
como classe, potencialmente, está em processo de “vir a ser”.
Para Alves, a classe dos trabalhadores assalariados (os proletários) não remete à
distinção entre trabalho produtivo e improdutivo. Para o autor, essa divisão diz respeito à
dinâmica da acumulação do valor. Como categoria social expressa uma posição restrita, já o
proletariado expressa uma condição ampla. A classe do proletariado é constituída por
trabalhadores produtivos e improdutivos. Essa categorização é fundamental para a análise da
condição docente no atual momento das relações sociais de produção e é igualmente
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importante para a categorização que trazemos ao analisar as mudanças no trabalho docente,
em Minas Gerais, e que complementam essas reflexões.
Cumpre ressaltar que os trabalhadores assalariados, como classe, aparecem no
processo de produção do capital como “trabalhador coletivo” e nessa condição se articulam os
trabalhadores manuais e não manuais ( trabalho material e imaterial) . Essa é uma importante
indicação para a compreensão de que o trabalho produtivo é muito mais amplo do que o
trabalho manual direto.
Sob o capitalismo, o trabalho produtivo, segundo Alves, tende a se ampliar ao invés de
reduzir. A máquina de produção de mercadorias se articula no espaço global e suas atividades
aparecem combinadas para muito além do “chão da fábrica” e essa é outra importante
indicação teórica para a compreensão das transformações pelas quais o trabalho no serviço
público vem passando e, em especial, o trabalho docente na escola pública.
Para Alves, as formas de subsunção do trabalhador assalariado, hoje, se apresentam de
três maneiras se levarmos em consideração tanto a teoria da exploração quanto a da alienação:
um modo real que é objetivado diretamente, imediatamente, no sistema de máquina; um modo
formal objetivado nos contratos de trabalho ou um modo ‘ideal’ (que se inclui no processo de
assujeitamento e subalternidade os trabalhadores por conta própria, em que aparece deslocada
a subsunção formal) esse objetivado como relação de subalternidade sistêmica pelo controle
social que o capital exerce e por sua universalização como relação.
Nesse sentido, podemos considerar a subsunção e as formas de objetivação do trabalho
em dois movimentos que constituem a forma geral de subsunção do trabalho assalariado ao
capital: uma imediata expressa no modo de subsunção real e outra mediata expressa no modo
formal e ideal. Ambos, no entanto, pela contribuição para a acumulação e pela forma de
produzir do trabalhador coletivo valorizam o valor (imediata ou mediatamente)26.
Para Alves, cabe ainda uma distinção metodológica das formas de ser do operariado.
Nessa teorização, o autor apresenta a proletariedade extrema que implica em um grau de
precarização da existência que inclui até o lumpen e a proletariedade regulada que se
manifesta pelo crescimento dos mecanismos regulatórios, a partir do Estado Social. O autor
também destaca, como manifestações das formas de ser do proletariado, os operários e
empregados privados ou públicos. São eles assalariados produtores diretos ou não do valor.
26

Cabe aqui uma crítica às leituras economicistas que relacionam diretamente o trabalho produtivo com a classe
operária revolucionária e que considerou e considera os trabalhadores improdutivos como incapazes de serem
sujeitos históricos coletivos da revolução social. Esta distinção diz respeito à forma social pela qual o valor é
valorizado e, portanto remete à sua dinâmica. Elementos estes que pelos limites deste trabalho não serão aqui
discutidos, mas considero importante indicar.
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Os proletários ligados a atividades na esfera pública, sejam funcionários ou
empregados em empresa estatal, devem ter uma atenção distinta em sua avaliação.
Dependendo das condições de políticas de sua experiência como trabalhador (contingência
política) e com a mediação de uma direção política de classe, podem se tornar aliados
estratégicos dos trabalhadores do setor privado. Trata-se, segundo Alves, de superar o fetiche
do corporativismo que tende a provocar um deslocamento na consciência de classe.
Nesse aspecto, pela forma que a exploração do trabalho no serviço público vem
assumindo, cada vez mais aderente e próxima da acumulação e da valorização do capital e
pela crescente privatização dos espaços públicos de produção e distribuição da riqueza, tornase necessário repensar também o lugar dessa forma que o trabalho assume no aparelho de
estado, bem como a dinâmica com que a subsunção se apresenta nesses espaços. Elementos
teóricos que desenvolvo através da empiria na análise sobre o trabalho docente em Minas
Gerais.
Na relação de trabalho que se constitui a partir da atuação no aparelho do estado ou em
empresas sob seu controle, o trabalhador se encontra diante de uma instância do antivalor. A
produção do excedente (fruto da exploração do trabalho) não assume a forma social de mais –
valia, pois a apropriação não é privada ou mediada pela lei do valor. Portanto, essa condição
proletária assume uma forma específica, o trabalhador encontra-se diante de um “gestor” do
capital social e não de um capitalista. A forma que essa apropriação mediata assume no
serviço público também é objeto de nossas reflexões, a partir da empiria sobre o trabalho no
setor público em Minas Gerais.
Outra categorização das formas de ser que nos ajuda a pensar a inserção de setores dos
trabalhadores públicos, em especial os docentes, é a condição do proletário “deslocado” em
sua consciência de classe, pela posse de habilidades técnico-profissional, dos meios de
trabalho, com prerrogativas de poder, controle e/ou gestão. Nessas condições, a consciência
de classe e a pertença estão deslocadas pelo fetiche nas várias manifestações que promovem
um afastamento do trabalhador de sua posição de classe, sendo esse processo reforçado pela
ideologia e modelado a partir dos processos educativos, através dos aparelhos privados de
hegemonia, por mecanismos de prêmios e compensações, pelo fetiche do dinheiro, dos bens
materiais, de bens de consumo ostentatório etc.
No capitalismo contemporâneo, financeirizado e global, a categoria de proletariado
possui outro nível de abstração em comparação com a categoria trabalho no sentido
ontológico e exige, dessa forma, um complexo de mediações concretas. Disso decorre a noção
de condição de proletariedade que se constituiu a partir da proletarização do camponês, do
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servo, do artesão. Modernamente significa a perda de controle das condições objetivas e
subjetivas da produção da vida social. Nessas condições se instaura o salariato ou a condição
de proletariedade (que cria e amplia suas bases ao longo do processo histórico marcada pelo
estranhamento ou alienação e pelo assalariamento).
Seja pela opressão, seja pela espoliação , seja pela exploração, a proletarização é a
expressão estrutural do próprio movimento histórico do capital. E mesmo aqueles que detêm
algum controle sobre seus meios de produção da vida social não estão isentos dos processos
de espoliação e apropriação do capital. Além disso, em seu moto contínuo de
expansão/acumulação, o capital tende a expropriar sistematicamente setores nos quais o
processo de proletarização ainda não ocorreu, seja essa expropriação direta, objetiva, material
ou indireta, imaterial, subjetiva.
A condição de proletariedade é, pois, o principal elemento da reprodução social desse
sistema. O outro mecanismo de reprodução é a precarização. A precarização assume duas
formas no sistema do capital: a primeira, é o ataque frontal do capital à classe trabalhadora no
sentido da desestruturação dos processos de formação de classe em si e para si. É um ataque
às condições de formação de identidade de classe e se expressa pela regressão dos níveis de
consciência coletiva.
É claro que o objetivo imediato é ampliar a possibilidade de exploração, o que implica
também evitar que a classe trabalhadora se constitua (como queria Marx) em uma força
social. A segunda forma relacionada à primeira é a maneira como a experiência é vivida e
percebida pelas frações particulares de classe ( envolve as mediações da ideologia, da
construção da hegemonia, dos intelectuais orgânicos do capital e do trabalho etc.).
Ainda como indicação metodológica, Alves sinaliza que a forma como as várias
frações da classe trabalhadora vivem e percebem a precarização é o elemento específico,
particular do elemento estrutural da classe como totalidade e deve ser analisado na dialética
do particular ao geral. Sua análise leva em conta as categorias profissionais por gerações e por
setores ligadas aos processos de perda de direitos e conquistas sociais e políticos de frações de
trabalhadores assalariados. No movimento histórico, na luta de classes, a precarização tende a
constituir e desconstituir formas de precariedade que se expressam na forma salário, sendo
exemplo recente as políticas salariais das relações toyotista-neoliberal.
Na análise da condição de proletariedade dos docentes da rede pública de Minas
Gerais, essa orientação foi adotada, ainda que seja necessário ressalvar que a análise foi feita
para uma década de trabalho na educação estadual. Contudo, é uma década de intensa
modificação nas relações contratuais, nos salários, na formação, nas condições gerais e locais
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de trabalho e na concepção pedagógica e na organização curricular. Todos esses elementos
nos permitem caracterizar a direção, a forma e o conteúdo que o trabalho docente assume
nessa rede.
Precarização e flexibilização são os dois traços distintivos da condição de
proletariedade que se apresentam como elementos fundamentais para a compreensão do
servidor público, em geral, e do professor, em particular.

2.2 O Trabalho Docente: Proletarização e Reconversão

Conforme a discussão apresentada no início deste texto, a reestruturação produtiva
como saída para a crise do capitalismo contou com uma contrapartida no âmbito
superestrutural, expressa fundamentalmente nas Reformas do Estado, adequando o aparelho
ao modelo neoliberal. Como elemento superestrutural fundamental no processo de formação
para a sociabilidade do capital e para a reprodutibilidade social, a educação também foi
modelada para atender a essa nova dinâmica sócio-metabólica.
Como parte do aparelho de estado, a educação pública foi remodelada seguindo os
critérios de reforma do estado.
A autora Shiroma et al. (2002) nos demonstra que as reformas na educação também
são iniciadas nos anos 90, com uma enxurrada de regulamentações que compõem o novo
“desenho” do Estado. As mudanças ocorreram nas áreas do financiamento com a criação dos
“Fundos” como o FUNDEF. O Estado foi remodelado e as obrigações foram modificadas de
tal modo que o financiamento deixa de ser sua função precípua, travestindo a redução em
autonomia, mas não abriu mão das tarefas de controle e avaliação através de programas de
capacitação e gestão e da criação dos sistemas de avaliação. Quanto às áreas onde a dívida
social era maior, como o caso da educação de jovens e adultos, o Estado propôs a educação
solidária, as “parcerias” com a sociedade civil, a cooperação bilateral, regional, internacional.
Na educação básica, destacamos a mudança de eixo da esfera do direito para o de
serviços, leia-se negócios. Também merece destaque a argumentação de que não faltam vagas
no ensino público, falta é “corrigir o fluxo” e assim evitar as repetências. Todo esse processo
repercutiu no ensino profissional que, para conter a demanda, foi reformulado em três
modalidades: básico, técnico, tecnológico. Coube ao setor privado os cursos de qualificação e
preparo da força de trabalho, através de projetos de parceria e com o uso de recursos materiais
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e humanos do setor público.
Para o ensino superior , manteve-se a lógica da produtividade industrial, pois a
reforma propunha uma “revolução administrativa” e a racionalização dos processos,
objetivando a autonomia, a avaliação, a melhoria do ensino. Todos associados à eficácia e à
produtividade. Houve mudanças no processo seletivo de ingresso, na gestão das universidades
públicas, flexibilização da estrutura e funcionamento dos cursos (com cinco tipos de institutos
de ensino). O discurso da autonomia mascarou, no mais das vezes, a cooptação e a
privatização.
Avaliação de desempenho por critério de produtividade, com caráter quantitativo vem
pressionando os professores das pós-graduações. O que podemos observar é uma expansão da
oferta sem a contrapartida na infraestrutura. Nas instituições privadas, a pressão sobre os
docentes aumentou sobremaneira, pela busca da qualificação e alta eficiência sem a oferta das
condições de trabalho. Tudo isso representou mudanças estruturais na universidade.
A reforma na educação remeteu os professores à condição de protagonistas do
processo, mas em uma posição desqualificada, na medida em que o discurso neoliberal sobre
a falência da educação pública passa, necessariamente, pela suposta falta de “competência” do
professor. Ele é apresentado como alguém ultrapassado em seu saber, com uma prática
retrógrada, que não corresponde às “novas” demandas da educação.
Para resolver esse problema, surgem inúmeros cursos e a exigência de capacitação, o
principal deles, até então, o normal superior. Esse curso, oferecido em sua esmagadora
maioria pelas instituições privadas de ensino, tem demonstrado todo o potencial de retorno de
investimento dos empresários em educação e a apropriação dos fundos públicos, através das
parcerias entre Faculdades e Prefeituras Municipais, para o oferecimento das vagas aos
professores. Isso quando os cursos oferecidos não são à distância.
A esse intenso movimento de remodelação da mão de obra, os documentos oficiais e
os autores vêm chamando de reconversão docente.
Toda essa articulação no âmbito legal, nas instituições de ensino e com a propaganda
maciça nos meios de comunicação aponta para os compromissos firmados em Jomitien e com
a contrapartida exigida por instituições financeiras internacionais para o repasse dos
empréstimos contraídos. É a necessária adequação da mão de obra para atender às novas
demandas da acumulação, em nosso caso com as especificidades do desenvolvimento do
capitalismo periférico.
Além disso, o discurso da inadequação da mão de obra do trabalhador brasileiro e do
professor reedita o sentido da teoria do capital humano na atual fase do desenvolvimento do
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capitalismo. Cumpre o papel ideológico de responsabilizar a população pelo atraso econômico
do país, que melhorará na medida em que cada um faça a sua parte e invista em sua própria
formação.
Como nos mostra Shiroma (2002), o discurso de melhoria na educação, feito pelo
governo, não corresponde à prática, através do levantamento da dotação orçamentária
inexpressiva, a forma escolhida para a capacitação, o avanço da terceirização e do contrato
temporário em educação etc. Tudo isso mostra aspectos de darwinismo social, produtividade
empresarial, exacerbado individualismo, competitividade e, fundamentalmente, a presença do
tripé da cartilha empresarial: qualidade na medida em que a produtividade não encareça o
“produto” e torne inviável a rentabilidade.
Esse processo é a materialização da reconversão e da precarização que ao aprofundar
os processos gerais de subsunção reafirmam a proletarização do docente.
O processo de realinhamento da economia brasileira às demandas do capitalismo, cuja
expressão foi, no primeiro momento da reforma, a desindustrialização e o reforço das
posições de oferta de produtos de baixo valor agregado, em especial gêneros agrícolas e de
extração, nos remete as saídas da crise para a burguesia nacional e internacional. O Estado
administra os efeitos da crise direcionando os recursos e ampliando as possibilidades de
realização do capital pela exploração direta do trabalho via desregulamentação, pelo
enxugamento de seus próprios investimentos nas áreas sociais e sua realocação, favorecendo a
classe que representa com financiamentos entre outras vantagens, pelo trabalho educativo que
realiza para a sociabilidade sob a reestruturação produtiva e a formação da mão de obra na
justa necessidade do momento de desindustrialização.
O rebaixamento geral da qualidade do ensino público se coloca como resposta a essa
demanda. Os setores da pequena burguesia urbana que dispõem de algum recurso financeiro
compensarão a perda da educação pública através do uso da educação privada, completando a
expansão sobre as políticas sociais empreendidas pelo capital e sua transformação em
serviços. Cumpre ressaltar que, na verdade, o avanço da educação privada é iniciado na
década de 1970, as reformas na educação que incluem a privatização, ainda não estão
acabadas.
Esse rebaixamento geral do ‘produto’ da educação, a mão de obra em formação, nos
remete ao rebaixamento do trabalhador qualificado que a produz, o professor. Essa condição
nos demonstra a funcionalidade e o controle que novos Planos de Carreira têm ao impedir a
saída do profissional da educação para a formação através de licenças remuneradas em
instituições públicas, bem como o oferecimento, em serviço, de cursos de capacitação
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fragmentados e desqualificados que não geram nem mesmo a certificação reconhecida “no
mercado” de trabalho em educação, mas garantem a “atualização” nos moldes preconizados
pela administração e o tornam “empregável” dentro do nicho de mercado no qual atua.
As reformas têm representado para os trabalhadores em educação de forma mais
evidente no momento atual o aprofundamento da alienação no seu trabalho. Essa condição
merece ser pesquisada, bem como seus efeitos.
No processo mais amplo da produção capitalista, a relação entre o capital e o trabalho
não se dá de forma linear, estática, assumindo um caráter dinâmico e constantemente
reelaborado e reproduzido sob novas condições, como resultado da luta de classes na arena
mesma de sua realização, o processo de produção, e a busca incessante do capital pelo seu
controle, da forma mais independente possível do trabalhador. Também no processo de
trabalho educativo, a realização mesma do processo de trabalho é o terreno fecundo, no qual a
luta de classes se dá e onde os trabalhadores podem adquirir a consciência de sua condição
nas relações sociais de produção e vivenciar as contradições desse processo, explicitando-as e
tentando resolvê-las até o fim, conforme diria Marx .
Várias são as mediações nesse processo de experiências do processo educativo e
ocorrem tendendo ora a experiências emancipatórias ora conformativas, dependendo das
alianças que o setor de classe estabelece, dos intelectuais que contribuem para seu processo
formativo, dos vários profissionais que atuam na escola e suas diferentes experiências
formativas, tanto intelectuais quanto de vida, do nível de desenvolvimento ‘moral’ e
‘espiritual’ do grupamento social mais amplo no qual estão inseridos, bem como os que por
eles são atendidos, da configuração que as frações de classe, que assumem o controle do
Estado, apresentam. Esses elementos entram em relação e em contradição tanto com a forma
que a realização do trabalho assume como entre si e, dialeticamente, constroem o rearranjo
que configura, novamente, a maneira pela qual o processo educativo continua a se realizar.
Para os limites dessa pesquisa, as contradições e as mediações que nos interessam são
especificamente aquelas vivenciadas a partir da configuração assumida pelo Estado de Minas
Gerais, tendo como pressuposto sua natureza de classe e sua existência para favorecer o
processo de valorização do capital, mas também as forças políticas que representam as frações
de classe do empresariado na conformação do modelo e concepção educacional que a
educação pública assume e suas disputas pelo controle do processo.
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2.2.1 A educação no processo de acumulação

Do ponto de vista do capital o interesse na formação do trabalhador no processo
educativo nos remete aos conceitos de sociabilidade e de princípio educativo que nos ajudam
a compreender a função da escola sob essa formação econômico social. Esses são elementos
de suporte para pensarmos as reformas curriculares em Minas Gerais e são discutidos no
capítulo correspondente. Gramsci, ao analisar o americanismo e o fordismo, demonstrou a
necessidade de elaborar nova forma de educar , já que os novos métodos de trabalho
“envolviam crescente automação e a diminuição de energias intelectuais e criativas no
desempenho das funções” (KUENZER, 1999, p. 79). Conforme Kuenzer (1999, p. 76), “se o
fundamento do novo tipo de trabalho (com a ampliação do processo de acumulação sob a
maquinofatura e seu aprofundamento sob o fordismo) e a fragmentação tanto nas relações
sociais e produtivas como na escola”.
A escola como local de produção diferenciado, no qual convive a realização de uma
forma de trabalho que ‘produz’ trabalhadores tanto na perspectiva do seu uso na produção
como de sua conformação social, deve igualmente ser reorganizada.
Assim sendo, ao modelo de acumulação flexível que restringe postos de trabalho no
setor industrial e a sua crescente ‘microeletronização’ exigem número cada vez menor de
trabalhadores especializados e com alto grau de formação. A ampliação do setor de serviços
conforme se processa após a introdução de novo padrão de produção industrial (de nova
racionalização e nova maquinaria) também exige nova formação da mão-de-obra reorientada
para esse setor.
Por fim, o processo de acumulação flexível ao aprofundar de maneira avassaladora o
processo de destruição dos postos de trabalho regulares e por se sustentar mesmo pela sua
completa flexibilização e precarização tende a exigir uma escola capaz de educar para esses
processos, ou seja, para a exclusão. Assim, a escola tende a mudar o eixo de sua concepção de
formação, esvaziando o conjunto de conhecimentos científicos oferecidos e tendendo a sua
reorganização, acentuando as tarefas educativas mais amplas, a formação para a sociabilidade,
que atenda as novas exigências do padrão de acumulação. A expressão mais evidente desse
processo se encontra na elaboração dos planos de educação como o PNE e os Planos
Decenais, os PCNS e nas reformas curriculares.
A crise do regime de acumulação exigiu igualmente maior aporte dos recursos
administrados pelo Estado para os setores ligados ao capital. Nesse sentido, a retirada dos

94

recursos dos gastos sociais é uma contradição que se coloca diante do discurso da qualidade
em educação sistematicamente realizado pelo Estado e que deve ser explorada.
A justificativa ideológica da crise do Estado e da ausência de recursos são
complementadas também pelo discurso da educação como serviço.
A educação vista dessa forma permite o avanço da privatização e encontra na
população que ainda dispõe de recursos os clientes preferenciais que pagam pela formação de
seus filhos, como forma de tentar garantir melhores postos de trabalho e acesso à universidade
e contribuindo assim para a ampliação da acumulação e para o avanço da ideologia capitalista
(individualismo, competitividade). A educação pública na lógica mercadológica tende a ficar
restrita a um conjunto de “clientes” específicos: os que não podem pagar. Sua função de
socializar para a exclusão se aprofunda.
A forma dependente assumida pelo capitalismo no Brasil e seu aprofundamento a
partir da reorganização da divisão internacional do trabalho e da riqueza sob a forma da
globalização aprofunda o processo de educar amplos setores da população para o desemprego
ou o emprego precarizado, aprofundando a dualidade estrutural da escola, a partir da qual se
definem tipos distintos de escola tanto maior quanto maior for a fragmentação do processo de
trabalho e sua complexificação, segundo origem de classe e o papel a elas destinado na
divisão social e técnica do trabalho. O destino da formação dessa mão de obra desqualificada,
porém ‘conformada’ como novo tipo de homem para novo arranjo na produção, sela
igualmente o destino da mão de obra que a forma: o professor, em especial o professor da
rede pública.
Essa função nos remete, novamente, ao conceito de princípio educativo e a
sociabilidade sob o capitalismo. A escola pública, em particular, cumpre a função de
disseminar a ideologia hegemônica defendida pelo Estado, assim como a forma como essa
ideologia é difundida e é por ele administrada, favorecendo a expropriação dos trabalhadores.
A escola configura-se, assim, pois, como outros espaços de realização de processos de
trabalho em nossa sociedade, um importante espaço constitutivo tanto para a alienação como
para a transformação. Contudo, guarda uma especificidade: é espaço de trabalho, mas de um
trabalho que consiste em formar novos trabalhadores e, com a extrema dificuldade, dada sua
especificidade de realização, para o capital controlar a mediação do processo educativo, sendo
esse o próprio processo de produção do trabalho docente. Um espaço a ser disputado como
estratégico na luta de classes.
O grau de consciência e organização atingido pelos profissionais da educação pode
contribuir para que as experiências vividas pelos segmentos da classe trabalhadora, em torno
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da experiência educativa na escola pública, adquiram a organicidade necessária para alavancar
um processo mais amplo de tomada de consciência do papel das reformas empreendidas pelo
Estado, contribuindo para a compreensão das relações sociais de produção na sociedade
capitalista.

2.2.2 Trabalho e formação docentes: a profissionalização, a precarização e a reconversão

Oliveira (2004), ao pensar as reformas na América Latina, compara as mudanças
ocorridas nos anos 1990 àquelas ocorridas em 1960 e observa que ambas atendem a processos
de reorganização da produção e formas de inserção do país na economia mundo.
Na mudança dos referenciais de um projeto ao outro (do nacional desenvolvimentismo
à economia financeirizada), a educação passa por transformações nos objetivos, funções e
organização. No conflito provocado pela disputa em torno do projeto de educação e em
função do desemprego ampliado, fruto da reestruturação produtiva, o papel da educação
escolar como mecanismo de desenvolvimento e de ascenção social é secundarizado, sendo
retomado, posteriormente, na fase hegemônica do neoliberalismo no Brasil, pela reedição da
teoria do capital humano.
Oliveira (2004, p. 1131) observa que a reforma na América Latina apresenta um duplo
enfoque: um voltado para a formação para o trabalho e a educação para a gestão ou disciplina
da pobreza. As reformas foram marcadas, segundo a autora:

pela padronização e massificação de certos processos administrativos e
pedagógicos, sob o argumento da organização sistêmica, da garantia da suposta
universalidade, possibilitando baixar custos ou redefinir gastos e permitir o
controle central das políticas implementadas. O modelo de gestão escolar adotado
será baseado na combinação de formas de planejamento e controle central na
formulação de políticas, associado à descentralização administrativa na
implementação dessas políticas. Tais estratégias possibilitam arranjos locais como
a complementação orçamentária com recursos da própria comunidade assistida e
de parcerias. A equidade far-se-ia presente, sobretudo nas políticas de
financiamento, a partir da definição de custos mínimos assegurados para todos.

Para a autora, o impacto das reformas sobre os professores foi a sobrecarga de
trabalho. Essas novas formas de organizar a educação acabaram por levar à reorganização do
trabalho docente. Segundo Oliveira (2004, p.1131):
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O professor, diante das variadas funções que a escola pública assume, tem de
responder a exigências que estão além de sua formação. Muitas vezes esses
profissionais são obrigados a desempenhar funções de agente público, assistente
social, enfermeiro, psicólogo, entre outras. Tais exigências contribuem para um
sentimento de desprofissionalização, de perda de identidade profissional, da
constatação de que ensinar às vezes não é o mais importante.

Conforme a citação e em acordo com a caracterização que fizemos sobre educação nas
seções anteriores deste texto, podemos afirmar a presença de vários elementos que apontam
para o aprofundamento da expropriação do docente, dessa vez não mais sobre a base material
de realização do seu trabalho, mas sobre a base imaterial. Começa a se delinear uma forma de
atuação que aponta no sentido da polivalência. Identificamos processos de perda do sentido
do trabalho e, portanto, de ampliação da alienação. O outro lado desse processo, que em
linhas gerais corrobora o sentido de condição de proletariedade, é o adoecimento de parcelas
significativas de trabalhadores em educação, especialmente docentes. Ainda conforme
Oliveira (2004, p. 1131):

Nesse contexto é que se identifica um processo de desqualificação e desvalorização
sofrido pelos professores. As reformas em curso tendem a retirar deles a
autonomia, entendida como condição de participar da concepção e organização de
seu trabalho. O reconhecimento social e legal desse processo pode ser encontrado
na própria legislação educacional, ao adotar a expressão “valorização do
magistério” para designar as questões relativas à política docente: carreira,
remuneração e capacitação.

A própria autora apresenta o surgimento de um novo tipo de trabalhador distinto do
fordista. O professor também vira um trabalhador multitarefas:

O trabalho docente não é definido mais apenas como atividade em sala de aula, ele
agora compreende a gestão da escola no que se refere à dedicação dos professores
ao planejamento, à elaboração de projetos, à discussão coletiva do currículo e da
avaliação. O trabalho docente amplia (...). (OLIVEIRA, 2004, p. 1132)

A autora retoma a discussão de vários autores a respeito da desvalorização e
desqualificação do trabalho docente. Também afirma que é nesse contexto que ganham força
as teses da desprofissionalização e da proletarização do magistério no debate acadêmico.
Oliveira opta por fazer a discussão através das mudanças na escola, para compreender o que
acontece com o trabalho docente. Ela ressalta ainda que essa discussão ganha espaço
justamente no período de ascenso das lutas magisteriais por direitos e garantias.
Apoiada em Enguita, a autora traz o conceito de profissionalização dado por esse
autor:
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com a advertência de que a docência estava ante uma ambiguidade entre o
profissionalismo e a proletarização. O autor chamava a atenção para o fato de que a
profissionalização não é sinônimo de capacitação, qualificação, conhecimento,
formação, mas a expressão de uma posição social e ocupacional, da inserção em
um tipo determinado de relações sociais de produção e de processo de trabalho .
(OLIVEIRA, 2004, p. 1133)

Concordamos com essa conceituação no que diz respeito à posição social e
ocupacional, já que a carreira e, portanto, a profissão devem estar reguladas nos marcos legais
específicos para que se constituam como tal. É emblemático que até o início das reformas
neoliberais poucas redes públicas no país tivessem planos de carreira, o que corrobora nossa
análise da função desses planos no atual momento da acumulação e nos faz questionar o
sentido da desprofissionalização feita mais adiante neste texto.
Com relação ao processo de proletarização, Enguita (apud OLIVEIRA, 2003)
empregava essa expressão exatamente no sentido oposto ao que correntemente era dado à
profissionalização. Para Dalila Oliveira, a discussão que se colocava à época está relacionada,
então, à busca de uma autoproteção dos professores e demais trabalhadores da educação por
meio da luta pela profissionalização.
A ameaça de proletarização, caracterizada, para a autora a partir de Braverman,
pela perda de controle do trabalhador (professor) do seu processo de trabalho,
contrapunha-se à profissionalização como condição de preservação e garantia de
um estatuto profissional que levasse em conta a auto-regulação, a competência
específica, rendimentos, licença para atuação, vantagens e benefícios próprios,
independência etc. A profissionalização aparece nesse contexto como uma saída
defensiva dos trabalhadores da educação aos processos de perda de autonomia no
seu trabalho e de desqualificação. O trabalhador que perde o controle sobre o
processo de trabalho perde a noção de integridade do processo, passando a executar
apenas uma parte, alienando-se da concepção. (OLIVEIRA, 2004, 1134)

Esta ação dos trabalhadores da educação, em especial a pública, nos remete à
discussão da caracterização das formas de ser do proletariado, feita neste texto a partir das
elaborações de Alves (2009b), ao tratarmos das posições de classe. Esse trabalhador pode
também desenvolver essa consciência e se tornar um aliado estratégico do setor privado. Ou,
como servidor público, pode ter sua percepção e consciência de classe deslocada pela
vinculação salarial à instância do antivalor e apresentar o fenômeno do corporativismo que é
alimentado pelo fetiche do Estado. Nesse debate, travado ao longo do período em questão,
evidencia-se para nós a tensão entre essas duas posições de níveis de consciência, tendo
prevalecido a percepção fetichizada, o que exprime uma das derrotas da classe trabalhadora
na luta de classes contra o neoliberalismo.
Oliveira envereda pela discussão da gestão democrática e aponta o avanço desses
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mecanismos como sendo parte da ameaça sentida pelos professores.
Discordamos dessa leitura e nos apoiamos nos escritos de Shiroma e Evangelista
(2000) que mostram que se por um lado as lutas magisteriais apontaram para a
democratização da escola, por outro as reformas educacionais ressignificaram essas consignas
e trouxeram como conteúdo o ataque à educação pública e à profissão docente, conforme
elaboramos na seção sobre a educação sob o capitalismo. Consideramos que a resistência que
os professores apresentam hoje a esses processos expressa uma relação duplamente
fetichizada e também o sentir (mesmo que não tenham a compreensão ou o saber, algo que só
poderemos afirmar na realização da pesquisa) da exploração do trabalho na medida em que o
rebaixamento geral dos níveis salariais das reformas neoliberais não poupou os professores.
Esses trabalhadores têm realizado tripla jornada escolar e ainda se dedicam às tarefas
extraclasse e às reuniões pedagógicas que cada vez mais acontecem aos sábados. O ano letivo,
a partir da lei 9394/96, também foi estendido, de modo que não é possível falar da resistência
dos docentes à participação da comunidade escolar no seu “metier”, sem considerar o
processo no qual a chegada dos pais, alunos e demais “interessados” ocorre. Além do mais as
reformas permitiram que entidades da sociedade civil, em especial as ONGs, mas também
empresas e fundações, através de parcerias e voluntariado passassem não só a realizar como
também determinar o que e como seria realizado o trabalho docente. A autora menciona essas
questões, mas apenas nas considerações finais e não relaciona diretamente com o
comportamento dos docentes.
Em nossa visão, estamos diante de relações fetichizadas, porque o professor não
identifica claramente quem é seu aliado e seu opositor de classe (aceitando muitas vezes uma
parceria com empresa e rejeitando a presença dos pais na escola), o que demonstra uma
consciência regressiva por parte desse trabalhador.
Para Oliveira, cabe destacar ainda a questão da desprofissionalização por
desqualificação:
Segundo Rodrigues: “A tendência para a desprofissionalização assenta naquilo a
que se pode chamar mecanismos de desqualificação dos profissionais, de perda ou
transferência de conhecimentos e saberes, seja para os consumidores, o público em
geral, os computadores ou os manuais”. Nesta perspectiva os trabalhadores da
educação estariam sofrendo processos de desprofissionalização por diversos
fatores. A reestruturação do trabalho docente: precarização e flexibilização (...) tal
processo não poderia ser explicado somente por mudanças endógenas ao trabalho,
mas por questões de outra natureza que têm interferido na relação educação e
sociedade. (apud OLIVEIRA, 2004, p. 1136)

Oliveira ressalta após revisão de literatura que os docentes sequer chegaram a se
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constituir como profissão e apesar disso a autora adverte que mesmo assim passaram por
processos de desprofissionalização. Já nas considerações finais surge a questão da
precarização tratada a partir das relações contratuais, com a qual temos acordo. Contudo, as
questões da precarização, desqualificação, desprofissionalização não chegam a ser tratadas na
sua totalidade sob o impacto das reformas e dessas na gestão escolar. Aparecem como parte
de um processo que não chega a ser explicitado completamente.
Embora a revisão feita seja minuciosa e a sociologia das profissões tenha sido criticada
em suas posições dominantes no texto de Oliveira, queremos levantar uma questão: parecenos que a discussão da profissionalização é colocada de maneira acertada no que diz respeito
à conceituação e ao fato da carreira docente não ter se constituído plenamente como profissão.
Contudo, ao tratar da desprofissionalização parece necessário encaminhar outro enfoque.
Não estaríamos diante de um processo de desprofissionalização no sentido do modo de
produzir e organizar a existência na forma anterior? A desprofissionalização significaria a
mudança da forma de realizar o trabalho docente e de seu conteúdo com vistas a modificar o
padrão fordista para o toyotista. Trata-se então, para nós, de uma reprofissionalização
(garantindo uma nova posição social e um novo lugar e forma de trabalho a esses docentes)
que não elide a proletarização (entendida nos moldes teóricos da sociologia crítica que
trouxemos neste texto). Outra discussão é a questão da desqualificação, pois também
discordamos da afirmação da desprofissionalização por desqualificação unilateralmente.
Apoiados em Kuenzer (2002), que discute a Exclusão Includente, e Fontes (1996), a Inclusão
forçada, somos levados a reforçar a defesa de que estamos diante de processos de
requalificação e reprofissionalização.
Nesse sentido, os trabalhos de Evangelista e Shiroma (2008) nos ajudam a pensar
essas novas determinações do trabalho docente, a partir da noção de reconversão profissional.
A concepção de reconversão surge nos textos dos arautos da reforma na educação no
mesmo período em que elas aconteceram. O conceito é defendido por organismos
internacionais para a modelagem de amplos setores do mundo do trabalho e também da
educação. Sua utilização acompanha a reedição da teoria do capital humano.
Segundo Rodrigues e Archar (1995), há um elo direto entre a reestruturação da
produção chamada por eles de modernização e a requalificação dos trabalhadores. O título do
texto é o próprio conceito em questão: “Reconversão Profissional”. Esses autores recuperam o
debate feito no campo dos intelectuais orgânicos do capital e apresentam as demandas que
estavam postas para os “ajustes” no mundo do trabalho:
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Modificações na economia obrigam a reorganização do processo de trabalho e a
introdução de novas formas organizacionais. (...) Essas modificações determinam
mudança radical na organização do trabalho que exige agora produção flexível,
com forte dependência da microeletrônica, que por sua vez exige nível mais alto de
conhecimento técnico e científico. (RODRIGUES; ARCHAR, 1995, p. 121)

Quanto ao trabalhador:

Passa-se a exigir um trabalhador com características cognitivas e atitudinais muito
diferentes para enfrentar as novas situações derivadas da flexibilidade, da
intercambialidade, da ruptura entre concepção e execução, da ação dos teamworks.
(RODRIGUES; ARCHAR, 1995, p. 121)

E a educação:
Nessa sequencia, entra o papel da educação, de co-responsável pela formação desse
novo perfil, adequado às novas exigências: não mais um trabalhador limitado e
parcial da linha de produção cognitivamente vazia, mas o Polivalente, politécnico,
munido de compreensão dos princípios técnicos e científicos. (RODRIGUES;
ARCHAR, 1995, p. 121).

A reconversão manifesta-se então como uma exigência do capital no processo de
modelar a força de trabalho adequada aos processos de valorização e, para tanto, utiliza-se de
todo o léxico da ideologia da empregabilidade, do capital humano, do empreendedorismo.
Conforme evidenciamos pela discussão feita a partir de Alves, trata-se da universalização de
novas formas de ser da classe trabalhadora modelada pelas forças hegemônicas e expressam
as derrotas dos trabalhadores na luta de classes.
Reconversão é aqui, sinônimo de adaptabilidade da força de trabalho às demandas do
capital. Essa adaptação é realizada, sempre, por processos de precarização, expropriação,
espoliação, opressão dada a dinâmica do sócio-metabolismo sistêmico do capital. Remete aos
processos de subsunção formal, real e ideal e incluem todos os trabalhadores assalariados,
informais, produtivos, improdutivos, o trabalho material e o imaterial. É a afirmação da
condição de proletariedade.
Se a educação encontra-se no centro das preocupações do empresariado e é ferramenta
de modelagem desse novo tipo de homem e novo tipo de trabalhador para as novas formas de
acumulação, tanto a educação quanto a escola, como o professor, tornam-se estratégicos nas
reformas em curso e demonstram a importância da educação como “trincheira” na luta pela
hegemonia. Conforme os mesmos autores nos mostram:
O momento presente poderá inclusive representar decisivo papel na reflexão
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quanto ao valor da educação dentro de uma nova concepção de qualificação, mais
ampliada que o reducionismo profissionalizante dos modelos caracterizados como
"fordistas-tayloristas".( RODRIGUES; ARCHAR, 1995, p. 122)

O novo perfil exigido do trabalhador surge como “profissional qualificado”, aquele
que seria portador de um lugar social e ocupacional, um “inserido” e que tem como requisitos:
o novo perfil do profissional qualificado, apurado agora ainda mais pela adoção de novas
tecnologias e pela introdução de novas formas organizacionais, tendo como indicadores gerais
novos parâmetros estruturais e sistêmicos, fortes sinalizadores das novas exigências às
instituições que cuidam da educação profissional:
—Desempenho qualitativamente mais elevado, com ênfase nos aspectos
cognitivos: pensamento abstrato, capacidade de análise, de pensar
estrategicamente, de planejar, de responder criativamente a novas situações.
— Conhecimentos mais seletivos, mais valiosos, de nível mais elevado, mais
amplos e mais teóricos.
— Polivalência técnica e operacional.
— Comportamento predominantemente marcado pela autonomia e pela motivação
consciente.
— Capacidade de lidar e usar produtivamente a informação, a tecnologia, sistemas
e as habilidades interpessoais, sócio- comunicativas.
— Desempenho elevado em termos de atitudes sociais e profissionais”.(
RODRIGUES; ARCHAR, 1995, p. 123).

Esse perfil nos remete às reflexões de KUENZER (2002) ao caracterizar o que chamou
de pedagogia toyotista e demonstrar o reforço da formação parcelar e instrumental, a despeito
de, no âmbito do discurso, apontar o contrário. Se essa exigência está colocada na modelagem
do “produto da educação”, o aluno, ela também está colocada para o trabalhador que exerce
essa tarefa e implica na reorganização do tempo, dos espaços, da gestão, dos conteúdos e da
formação dos docentes, conforme evidenciamos tanto no próximo item quanto no capítulo IV.
Ainda conforme Rodrigues e Archar (1995, p. 123).:
Para isso, aumentam as exigências de pré-requisitos (escolarização, experiência e
características pessoais). O espaço escolar por sua vez vai requerer um processo
renovado de interação docente/ aluno, de aquisição do saber, de consideração mais
atenta à empregabilidade do que ao mercado de trabalho, de flexibilização, de
autodesenvolvimento, de educação continuada, tendo em vista que a primazia na
sociedade é, agora, o conhecimento.

Por isso observamos um movimento que nos parece, no imediato, contraditório. Ao
mesmo tempo em que se eleva o patamar de exigência de qualificação profissional expresso
objetivamente no aumento da escolaridade média e plasmada nas reformas ainda em curso, se
apresenta uma redução dessas habilidades complexas à sua utilização técnica, reduzindo sua
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possibilidade criativa. Essa é a expressão da contradição na relação entre o desenvolvimento
das forças produtivas (desenvolvimento geral da produção, avanços tecnológicos,
incorporação do conhecimento formal /científico à produção) e as relações sociais de
produção (capitalismo monopolista contemporâneo).
Eleva-se a exigência de formação básica pela universalização de formas de produzir e
da maquinaria a ela relacionada, mas o avanço tecnológico também produz desemprego
estrutural e exército de reserva cada vez mais supérfluo, embora pela elevação da exigência de
qualificação o capital possa recrutar na massa de trabalhadores aqueles que obterão os
melhores postos de emprego formal e que reforçarão a ideologia do mérito pessoal.
Observamos uma contradição, então, nos processos de trabalho docente e na
observação mais geral sobre as demandas por qualificação. A ampliação da formação dos
docentes e a formação continuada são discutidas e essas, embora se elevem em relação às
décadas anteriores (possível redução do número de professores leigos) é feita em sua ampla
maioria a partir da EaD e com a reforma curricular dos cursos de pedagogia que, conforme
SHIROMA (2008), significam a horizontalização do “saber” em detrimento de sua
verticalização, constituindo-se em uma formação aligeirada e polivalente, expressão da
reconversão .
A EAD é um exemplo lapidar do processo de reconversão como expressão da
ampliação da proletariedade, exemplo da subsunção real do professor e de estranhamento
aprofundado. Se fosse apenas uma ferramenta educacional se tornaria mais um meio de
produção sobre o qual o professor detém o controle (ainda que parcial) sobre o trabalho.
Como modalidade educacional, se transforma em maquinaria e subsume o trabalhador ao seu
ritmo de produção, aprofundando o estranhamento e permitindo maior precarização do
trabalho. Além disso, a máquina, conforme discussão já feita neste texto, permite maior
controle do trabalho, atendendo as demandas do processo de produção geral.
Corrobora nossa leitura desse processo a síntese dos autores Rodrigues e Archar
(1995, p. 127):
(...) reconversão acaba funcionando como instrumento para evitar os conflitos
decorrentes da redução de pessoal, conflitos esses que tornam mais difícil a
introdução de programas de capacitação e a própria reestruturação da empresa. A
todo esse processo estratégico e negocial de enfrentamento das mudanças
tecnológicas e organizacionais e seus impactos sobre o trabalho, que considera e
gerencia as inúmeras necessidades de capacitação profissional do trabalhador e as
necessidades técnicas da empresa, é que se deseja neste momento chamar
especificamente de reconversão profissional.
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Mais direto e transparente impossível.
Para as professoras Shiroma e Evangelista, a reconversão, particularmente a docente,
“foi o imperativo que orientou as mudanças radicais na formação inicial e continuada do
professor e nas formas de gestão do trabalho docente e do sistema de ensino”. Também
destacam as recomendações dos organismos internacionais e a construção da hegemonia dessa
proposta pela atuação dos “intelectuais coletivos”, as redes sociais interessadas em educação.
Segundo as autoras, o tema é bastante discutido na literatura portuguesa e nos
documentos das agências internacionais. Os argumentos para tanto residem no fato de que em
função das condições objetivas em que se encontra a educação hoje (falta de professores em
algumas áreas, sobra em outras etc.) dever-se-ia introduzir mudanças na formação inicial e
continuadas de docentes, tendo em vista prepará-los para uma atuação ampliada. Segundo as
autoras, em todos os casos analisados através dos documentos, ficou evidente a construção de
um profissional polivalente e foi explicitada a reconversão docente.
Na Espanha e em Portugal, a reconversão é uma exigência das políticas educacionais
como estratégia para aproveitar o excesso de professores de certas disciplinas e cobrir outras
áreas. A estratégia utilizada foi a dos “Encontros” em grupos de reflexão e de formação e teria
se mostrado eficiente do ponto de vista individual ou para pequenos grupos, mas não para a
reconversão massiva de trabalhadores. Por isso, a saída passou a ser a formação inicial.
Observamos a partir do trabalho de Shiroma e Evangelista o acerto de nossas reflexões acerca
do controle do trabalho docente na seção correspondente deste texto.
Outro elemento que surge na reconversão é a adoção de um conjunto de estratégias em
distintas instâncias e centros de poder para “racionalizar sistemas educativos e adequar as
políticas educacionais “às pressões econômicas das agências nacionais e internacionais”“.
Essas estratégias estão presentes nas medidas do Plano trienal para o setor da educação do
MERCOSUL, Gindin (apud EVANGELISTA; SHIROMA). Cumpre destacar que essas
deliberações e planos foram tratados no MERCOSUL, fórum de negócios.
Por fim, as autoras elaboram a apresentação dos grupos interessados na reconversão a
partir da atuação dos organismos internacionais, tendo como instrumento de intervenção para
o convencimento as redes sociais. São discutidas especialmente a Rede KIPUS e a PREAL
(programa regional da reforma educativa na América Latina) e seus intelectuais orgânicos
como Guiomar Namo de Mello e os “parceiros” que alimentam essas redes. Esses organismos
não serão objeto de nossa análise neste trabalho.
Contudo, ao analisarmos as citações de Rodrigues e Archar em confronto com as
referências de Shiroma e Evangelista podemos afirmar que a estratégia de reconversão é a
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materialização da proletarização docente nos aspectos da precarização, das diversas formas de
subsunção, da contribuição que essa realiza na acumulação/ expropriação do trabalhador tanto
objetiva como subjetivamente.
A proletarização e o aprofundamento da subsunção do docente ao sistema de produção
capitalista também é objeto das reflexões de Áurea da Costa (2009). A autora também parte
do estudo da condição do trabalhador tanto pela teoria da exploração quanto pela teoria da
alienação. Ao longo do texto, a autora apresenta as várias formas pelas quais a alienação se
manifesta no trabalho docente desde o preparo das aulas até o espaço escolar. Desde a relação
com os alunos e os responsáveis até a relação com o próprio trabalho, explicitando as várias
dimensões desse processo.
No entanto, o maior relevo de Costa (2009) está no setor privado do ensino e por isso
mesmo não aprofundarei a análise dos elementos que essa autora traz para este trabalho.
Apesar disso, ao final do artigo em questão, a autora deixa uma importante indicação para
pensarmos a proletarização docente na educação pública. Tomando a questão da alienação a
partir do processo de trabalho, a autora destaca que “é no processo de trabalho que se
identifica a violência decorrente da alienação do professor; por isso mesmo é onde
localizamos a materialidade do processo de proletarização” (COSTA, 2009, p. 94).
Apoiando-se em Tumolo e Fontana, a autora reforça a tese da proletarização docente a
partir das características elencadas pelos autores de suporte. Eles identificam em primeiro
lugar um empobrecimento dos professores de educação básica (expresso a meu ver por um
achatamento salarial brutal). Em segundo lugar, o assalariamento associado à precarização
profissional; em terceiro, a perda (ao meu ver progressiva) do controle sobre o processo de
trabalho; quarto, a transformação da categoria em trabalhador coletivo, com a negação das
peculiaridades de trabalhador individual; e por último, a caracterização do professor como
produtor de mais valia ( para nós no caso da rede pública com uma contribuição mediata e
atendendo as especificidades das “formas de ser “ do proletariado, conforme teorizado por
Alves).
Áurea destaca que esses autores vinculam essa caracterização de proletariado mais ao
processo de trabalho do que ao de produção e que seria esse último o definidor do
proletariado propriamente (COSTA, 2009, p. 95). Ao que parece, os autores fazem uma
leitura economicista da questão e mantém a discussão em torno do binômio trabalho
produtivo/ improdutivo. Não é essa a leitura que fazemos a partir de Marx e de Alves. Nem é
a leitura de Áurea da Costa.
A autora cita Marx (em trecho que também trouxemos a partir de Alves) para
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demonstrar que o proletariado é aquele que é privado dos meios de produção, “aquele que
vive sem capital ou renda, apenas do trabalho e de um trabalho unilateral, abstrato, como
simples trabalhador” MARX (apud COSTA, 2009). Assim, o proletariado moderno é o
assalariado, conforme ALVES (2009b). A autora também recupera o Manifesto Comunista no
qual Engels afirma que proletário é: “a classe dos trabalhadores assalariados modernos, os
quais, não tendo os próprios meios de produção, estão reduzidos a vender sua força de
trabalho para poderem sobreviver” (ALVES, 2009b).
As citações da autora nos remetem então àquela conceituação feita por Alves e a
corroboram a partir da universalização da condição de venda da força de trabalho e do regime
de assalariamento, expressões da expropriação progressiva material e intelectual do
trabalhador. Áurea sintetiza que é impossível não caracterizar o professor como trabalhador
em processo de proletarização a partir de sua inserção no processo de trabalho; inclui o
professor da escola pública e destaca em sua argumentação:

O Estado capitalista opera cada vez mais, segundo a lógica privatista das empresas
e, por isso mesmo, desenvolve relações de exploração capitalista sobre todos os
trabalhadores a ele subordinados seja na condição de funcionários públicos
temporários ou permanentes, como prestadores de serviço terceirizados ou efetivos.
Estas divisões não revelam outra coisa senão relações capitalistas” (ALVES, 2009,
p. 96)

Na educação privada, pela caracterização como trabalho produtivo, a proletarização se
torna evidente. Na educação pública, as formas terceirizadas e precarizadas de contrato e a
lógica privatista e empresarial que permeiam as reformas neoliberais nos permitem
compreender as relações de trabalho que aí se estabelecem na lógica da proletarização do
docente.
A desprofissionalização não se apresenta como parte desse processo sem seu par
dialético a reprofissionalização ou, nas palavras de Evangelista, na leitura dos interesses do
capital: reconversão. Estratégias de conformação para uma nova sociabilidade e uma nova
organização do trabalho, modelando um novo tipo de homem trabalhador na manutenção das
determinações estruturais que nos mantém subsumidos ao sócio-metabolismo da barbárie.
Para os desdobramentos deste estudo, algumas questões se apresentam. Todas
relacionadas à questão da modelagem do novo tipo de trabalhador e as implicações para a
práxis social e a formação de classe . Por outro lado, permanecem também questões que
dizem respeito à consciência e à atuação dos intelectuais do capital na atuação no aparelho de
estado, como pessoal de estado Poulantzas (2000). Surgiu também a necessidade de

106

compreender quais os embates e como que se institucionaliza a intervenção do empresariado
nas reformas do estado e que aparece nesta tese nos capítulos III e V.
Desde o choque de gestão que os organismos empresariais e setores da chamada
“sociedade civil” vêm atuando como “parceiros” do governo em Minas Gerais dos quais
citamos como exemplo: Grupo Gerdau, Votorantim, Arcelor, Sadia, Fundação Djalma
Guimarães, Fundação Brava, Movimento Brasil Competitivo, Fundação Dom Cabral entre
outros. O avanço do empresariado sobre o aparelho de estado está registrado nestes mesmos
capítulos, bem como seus efeitos.
Esta tese ainda despertou outras questões como:- Como se manifesta a luta pela
hegemonia entre as várias frações que disputam esse espaço de intervenção? Também nos
desperta a curiosidade saber quais as relações que esses intelectuais coletivos passam a ter
com as frações de representação de classe dos trabalhadores no atual arranjo das forçar
políticas. Essas são questões que ficam indicadas para pesquisas futuras.

2.3 O Estado, a reforma , processo de trabalho e a gestão do serviço público

Em o Americanismo e Fordismo, Gramsci nos conduz à reflexão sobre as relações
entre a base e a superestrutura. Vimos surgir um conjunto de elementos culturais, formas de
ser, sociabilidade que correspondem a uma nova forma de organizar a produção da existência,
à nova racionalização do trabalho. Também estão presentes, em sua análise, os pares
dialéticos da coerção e do consenso, apesar de considerar a construção das formas mais
avançadas de exploração capitalista um projeto relativamente mais simples na jovem
América, pela baixa densidade cultural e histórica de sua formação.
Em suas palavras:

Dado que existam essas condições preliminares, já racionalizadas pelo
desenvolvimento histórico foi relativamente fácil racionalizar a produção e o
trabalho, combinando habilmente a força (destruição do sindicalismo operário de
base territorial) com a persuasão (altos salários, diversos benefícios sociais,
habilíssima propaganda ideológica e política) e conseguindo centrar toda a vida do
país na produção. A hegemonia nasce na fábrica e necessita apenas, para ser
exercida, de uma quantidade mínima de intermediários profissionais da política e
da ideologia. (CC. V.4. 2000, p 249).

Concretamente, vivemos um momento distinto do ponto de vista histórico, com
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determinações mais gerais semelhantes. Se for fato que o capitalismo ainda é monopolista,
encontramo-nos hoje na sua fase de maxi-financeirização e as condições gerais do equilíbrio
entre coerção e consenso foram modificadas nos processos recentes que a luta entre as classes
assumiu no âmbito do Estado ampliado.
O período de crise econômica internacional que se iniciou nos anos setenta e
aprofundou-se nos anos oitenta e a alta inflação internamente no Brasil, aliados ao rearranjo
entre as várias frações da classe empresarial resultou, sob o impacto da introdução da
microeletrônica na base de produção, das condições objetivas que permitiram o ataque dos
capitalistas sobre os trabalhadores.
A década de noventa foi a expressão desse revés. A crise ideológica que se abateu
sobre a esquerda com a queda dos regimes socialistas do leste Europeu abriu caminho para as
formas adaptativas e oportunistas de organização política partidária e sindical no campo dos
trabalhadores. Estavam dadas as condições objetivas e subjetivas para o avanço do projeto
neoliberal, já em sua versão da terceira via, sobre os trabalhadores brasileiros.
Nesse sentido, nos aproximamos das elaborações de Gramsci pois a ideologia que
perpassa as reformas, ainda em curso, nasceu na fábrica e se ajusta constantemente na busca
do equilíbrio entre a coerção e o consenso, com vistas a universalizar a visão de mundo
burguesa. A universalização da visão de mundo é a própria hegemonia realizada, ideologia
objetivada que garante a exploração nos marcos da “ordem” do capital.
A reforma do estado constitui o ajuste dos aparelhos postos em funcionamento para
garantir a maximização da acumulação, mas o aparelho de estado e suas diversas instâncias
organizativas é, ao mesmo tempo, espaço de realização do trabalho de uma série de
funcionários que possuem ou não, em maior ou menor grau, a compreensão da função que
exercem nas relações sociais. Somam as cristalizações de épocas históricas distintas que se
sedimentam no senso comum de quem exerce as funções no aparelho de estado e de quem as
utiliza.
Nesse sentido, a reforma do estado pressupõe também que se coloque em andamento
elementos de modelagem de novas relações entre o estado e a sociedade civil, bem como
novas relações entre os trabalhadores que ofertam esses serviços, garantindo uma determinada
direção ético- política que modela o conjunto das relações sociais de produção.
A reforma é, ao mesmo tempo, a mudança na base material de produção do trabalho de
milhares de servidores que passam por um intenso processo de ajuste nas formas de produzir
que nos remete à dimensão educativa do trabalho no momento mesmo de sua realização. As
formas que os governos utilizam para moldar o trabalho assumem um duplo papel. São, a um
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só tempo, mecanismos de conformação do trabalhador do serviço publico e expressam uma
nova forma de relação com o trabalhador que utiliza os serviços públicos. Em um movimento
mais geral, cumpre o papel de educar no conjunto das relações sociais para a nova
sociabilidade capitalista.
Como esses processos modificam visões de mundo e formas e relações já cristalizadas,
o consentimento não vem dissociado da coerção. Assim sendo, seja pela força da lei, apenas,
seja pelo enfrentamento da resistência dos trabalhadores, especialmente do serviço público,
torna-se necessário para o governo que dirige o projeto agir diretamente sobre a força de
trabalho para garantir a condução dos ajustes necessários à atual etapa de acumulação de
capital. Ao mesmo tempo, gasta expressivos recursos com o convencimento do conjunto de
trabalhadores que utilizam os serviços públicos de que os esforços do governo caminham na
direção da garantia dos direitos sociais na expressa medida do que é possível, via políticas
focalizadas.
A forma que o governo do estado de Minas Gerais escolheu para garantir a direção do
projeto de dominação começa a dar mostras de esgotamento. O bloco de oposição tem
conseguido ampliar a crítica ao modelo, mas restringe esse processo à crítica, à incompetência
do governo e aos gastos e endividamento, mais uma vez uma questão gerencial que não
coloca em xeque e não colocará o modelo de desenvolvimento adotado ao longo dos dois
mandatos de Aécio e dois de Anastasia. O projeto desenvolvido em Minas Gerais ao longo
desses quatro mandatos mantém a mesma lógica organizativa e os mesmos projetos, o mesmo
modelo de desenvolvimento que está em curso no âmbito da União, restando apenas o debate
de quem tem a “competência técnica” e política para encaminhá-lo.
O aparelho de estado, como espaço de realização de trabalho, expressa e reproduz nas
suas formas organizativas a racionalização que o trabalho assume nas relações sociais de
produção capitalista, já que esse sistema tende a universalizar suas formas de sociabilidade.
No artigo “O Processo de Trabalho Capitalista”, o Grupo de Brighton não só atualiza a
reflexão teórica sobre a forma geral que o trabalho assume nas sociedades urbano-industriais
como também demarca claramente a crítica às concepções burguesas sobre o processo de
trabalho. Essas disseminam a ideia de uma superação da alienação, da chegada a um modelo
mais humanizado de produção e até mesmo do fim da sociedade do trabalho manual, da
construção de uma sociedade pós-industrial e do conhecimento (análise corroborada por
Kuenzer). É referência para todos os que desejam se debruçar sobre esse tema complexo e de
difícil apreensão, dado o conjunto de mediações cada vez mais necessárias ao processo geral
de produção e de acumulação capitalistas.
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O grupo de Brighton adverte, nas páginas finais do artigo, para o fato de que, como
artigo, o trabalho tem limitações e guarda especificidades. Destaca, em primeiro lugar, a
impossibilidade de tratar naquele espaço as lutas de classes que produzem os arranjos sob os
quais o trabalho se realiza de maneira variável nesta ou naquela formação social e, portanto,
alerta para que não caiamos no equívoco de considerar o desenvolvimento concreto no
processo de trabalho como fruto da lógica da acumulação e não da luta de classes. Em
segundo lugar, devemos ter o cuidado de não reduzir e nem deduzir a relação entre capital e
trabalho, como relação social mais geral, da relação capital/trabalho no interior da produção.
Devemos ter o cuidado de não sermos economicistas.
Entretanto, a subordinação real do trabalho se reproduz na formação social como um
todo e não apenas dentro da fábrica, por meio de práticas sociais complexas que a expressam
como síntese das múltiplas determinações que configuram essa relação como tal. Por fim, o
estudo geral sobre o processo de trabalho não esgota as formas que esse assume no interior de
uma formação social capitalista.
O grupo adverte para o fato de que podemos encontrar em uma determinada formação
social várias formas de trabalho que não estejam diretamente sob o domínio da lei do valor,
mas que acabam por vincular-se, mediatamente, às formas de produção do mais valor, nas
condições gerais sob as quais ocorre a valorização de capital e destaca, entre as mais
importantes, a enorme variedade de processos de trabalho que acontecem na estrutura do
estado.
Concordo com esse destaque e considero que na forma como as funções relacionadas
ao trabalho se realizam no aparelho de estado hoje se aproximam cada vez mais das formas
que o trabalho assume na empresa capitalista seja ela a moderna indústria seja a empresa de
serviços. A universalização da base microeletrônica tanto na realização do trabalho como em
seu monitoramento e a forma geral que a organização e o gerenciamento do trabalho assumem
sob o impacto dessa nova maquinaria foram igualmente universalizados.
A criação das novas formas de trabalho pressupôs também uma nova cultura em seus
gostos, no padrão de consumo, na sociabilidade que se estreita. A aproximação com a forma
de produzir e a familiaridade que exige com um novo conjunto de equipamentos que se
autonomizam e tornam-se igualmente instrumentos de trabalho e, ao mesmo tempo, de
entretenimento são expressões cotidianas dessa condição. O tempo do trabalho se confunde
com o tempo do lazer, a vida privada com a vida pública e vão se diluindo as fronteiras da
sociabilidade através da qual se assentou um conjunto de práticas e formas de organização
social, valores e direitos.
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Em seu lugar, novas práticas, valores, costumes, formas de se relacionar entre si e com
o mundo surgem, cada vez mais mediadas pelas coisas, pelos equipamentos e em um processo
constante de aceleração da vida e estimulação dos sentidos. Uma comunicação interplanetária
associada a extrema individualização da vida cotidiana, dos espaços e dos equipamentos de
lazer, de trabalho de comunicação.
As exigências beiram a esquizofrenia das relações de produção e geram a um só tempo
a perda de sentido e o estresse das relações: alta competitividade, com extrema cooperação;
individualismo exacerbado com voluntariado; a sociedade do descartável e a sustentabilidade;
empreendedorismo associado às formas precárias de trabalho e reponsabilidade social e
cidadania como participação e colaboração.
Por fim, como mecanismo de regulação e ajuste do aparato produtivo e do conjunto
das relações sociais torna-se necessária a modernização do aparelho de estado que sob o
impacto desse conjunto de transformações e sendo necessário dar-lhes o suporte, passa pela
reforma. Reforma essa que corresponde, no âmbito do aparelho de estado, à reforma mais
geral do conjunto das demais relações.
Assim sendo, o privado do mundo da produção e da sociedade civil também invade o
público do aparelho de estado que se, por um lado, alarga as suas fronteiras a uma forma de
exercício de cidadania que tem como síntese a participação, por outro lado, estreita suas
fronteiras no que diz respeito às possibilidades de controle social sobre o projeto político
posto em curso na gestão desse mesmo aparelho e na direção do conjunto das relações sociais.
As técnicas de gestão empresarial são postas em andamento e passam a garantir o controle do
aparelho de estado e a direção do projeto societal, evitando o debate na arena das lutas de
classes.
A reforma do estado corresponde às necessidades de aprofundar a apropriação do
fundo público por parte do capital em tempos de maxi-financeirização. É o avanço do capital
sobre os direitos do trabalho e o estreitamento da perspectiva do atendimento das demandas
dos trabalhadores como portadores de direitos. A reforma do estado descrita como Choque de
Gestão, ou Estado para Resultados, ou Gestão para a Cidadania e Estado em Rede é a
dimensão material, econômica do avanço do capital que se apropria de parcelas maiores da
riqueza social, assim como o Estado de Exceção é a dimensão política que viabiliza esse
mesmo processo.
Nessas condições, o Estado Gerencial espelha em maior ou menor grau (em função da
forma que a luta de classes assume na formação histórica em análise) o avanço geral de uma
nova sociabilidade, uma nova cultura, uma nova forma de humanidade que não é
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necessariamente uma síntese superior ou uma forma mais avançada de civilização, mas que,
diante da agressiva apropriação sistemática da riqueza social, assume a expressão de uma
humanidade em regressão e que é diretamente proporcional ao avanço dos mecanismos de
controle sobre o trabalho, nos espaços privados de sua realização e nos espaços públicos como
afirmação da brutal alienação de nosso tempo.
Quanto mais avançam as formas privadas de gestão do aparelho de estado, mais
elementos do processo geral de trabalho podemos encontrar na realização do trabalho em
suas instituições. Ainda que não haja uma relação direta em uma e outra forma, é possível
identificar aspectos gerais da organização, da hierarquização, do controle entre outros.
Como modo de produção hegemônico, o processo de trabalho capitalista deve
estabelecer a forma específica de controle sobre o trabalho, formas próprias de coerção. Uma
vez universalizado como relação social de produção, essa forma societal ajusta
constantemente os instrumentos de dominação tanto estrutural quanto superestrutural como
mecanismo de conservação, como conformismo social.
Durante a realização do trabalho, existem sempre variadas formas possíveis de
combinar os instrumentos, os meios e a força de trabalho. O desejo, a compulsão do
capitalista é encontrar os meios de combinar e recombinar que sejam mensuráveis, ajustáveis
e controláveis com o maior grau de precisão e maior grau de disciplinamento interno
possíveis, a fim de garantir que a produção do valor ou, no caso do serviço público, a
apropriação do antivalor possa acontecer sempre na maior proporção do que o dispêndio de
trabalho necessário. Os avanços no padrão tecnológico acabam por propiciar mecanismos
cada vez mais complexos e precisos de controle sobre o trabalho.
Essa forma específica de produção social exige um nível definido de desenvolvimento
das forças produtivas tanto no nível técnico como pessoal (objetiva e subjetivamente; âmbito
das tecnologias e no âmbito das ciências sociais e comportamentais).
As formas de coerção impostas pelo capital ao trabalhador com vistas à ampliação da
extração de mais valor precedem as “inovações tecnológicas” e essas acabam por se tornar
instrumentos de maximização do processo de acumulação e inauguram a subsunção real do
trabalhador ao capital, garantindo que o ritmo de trabalho e da produção seja ditado pela
maquinaria e não mais pelo trabalhador.
Com a subordinação real, o processo de valorização assume o “comando” da
produção. São necessários para sua realização os seguintes elementos interdependentes: a
extração da mais valia relativa (fruto da inovação tecnológica), o uso da maquinaria, a
instrumentalização da ciência e da tecnologia na produção, a mobilidade e a possibilidade de
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substituição do trabalhador como parte da engrenagem da produção, produção em grande
escala.
Sob o impacto da inovação tecnológica trazida pela maquinaria, o capital pode separar
o trabalhador das condições de trabalho; objetivar a organização do trabalho coletivo em
detrimento da organização subjetiva desse mesmo trabalho; a reprodução das relações de
produção que tendem a se universalizar.
Surge o fetichismo da tecnologia tanto como resposta às crises, como a uma
concepção mais geral e positiva de progresso e ainda pela naturalização do capital como
organizador geral da produção que a tem como suporte. Esses elementos podemos observar
nas formas gerenciais que o estado assume contemporaneamente e ,em particular, nas
mudanças produzidas na gestão em Minas Gerais.
Nesse arranjo que coletiviza ainda mais o trabalho, organiza-o em grande escala e tem
como base a maquinaria - destacamos a potencialização desse modelo com a maquinaria de
base microeletrônica- o capitalista pode se apropriar das funções de controle e executá-las de
forma independente do trabalhador. Os cargos de gestão altamente comissionados (ou mesmo
o recebimento de bolsas e acréscimos variados no salário) e a figura emblemática do
empreendedor público 27 parecem apontar

nessa direção com um grau de refinamento e

aprofundamento das técnicas de gerenciamento que degrada significativamente a
recomposição do trabalho, dos meios e do trabalhador.
Segundo o Grupo de Brighton [O Capital], “Pode assim impor seus objetivos sobre o
processo de trabalho de tal forma que o trabalhador mesmo quando colocado novamente
associado com as condições de trabalho, o faz numa relação antagônica” (apud SILVA. 1991,
p. 25). Reflexões que considero válidas para as análises que trouxe do Estado em Rede e
considero que são igualmente válidas para pensarmos as relações que perpassam a educação
no estado de Minas Gerais, em particular.
Esse quadro é ainda mais dramático na educação e na saúde. Ser produtivo do ponto
de vista da lógica empresarial e gerencial do estado reformado é desumanizar uma relação que
deveria estar adensada de humanidade. É a coisificação da vida e da experiência de realização
da humanidade no processo de crescimento. É um ato de extrema violência sobre os
trabalhadores e sobre seus alunos e pacientes ainda que fenomenicamente não possa ser
percebido, no imediato, como tal. É a dessusbtancialização da humanidade genérica, marca da
27

Empreendedor Público: modalidade de inserção na gerência do trabalho no serviço público que marca a
toytização da gestão do estado. É criado no momento do Estado para Resultados e é objeto de análise no
capítulo III.
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alienação em tempos de globalização28.
A pressão que a valorização exerce sobre a base das relações de produção e que se
aprofunda com a intensificação da financeirização pressiona pela subversão contínua e cada
vez mais acelerada na organização técnica e social do processo de trabalho. Esse processo é
apreendido fenomenicamente como crise, em especial na educação, já que se realiza com o
discurso sobre a falta de competência técnica do professor, sua inadequação frente os desafios
de uma nova sociabilidade e o fetiche sobre a base da inovação tecnológica.
A partir da base da maquinaria, tendo convertido o trabalhador em apêndice da
máquina, todo o processo de trabalho pode ser planejado em torno do desempenho da
máquina e o ritmo do trabalho do homem se subordina ao ritmo dela. É inegável o grau de
aprofundamento do controle gerencial que a base microeletrônica permite, quando
recuperamos os incontáveis relatórios e quadros de avaliação e fichas relacionados ao trabalho
no serviço público (status report) e, em nosso objeto, o trabalho docente e a rapidez com a
qual são processados e “digeridos”, transformados em informação à disposição dos gerentes
do capital para dispor desses bancos de dados conforme aprouver a dinâmica da apropriação
do antivalor.
Tudo isso é possível porque o capital desenvolveu as formas de dosar o acesso ao
conhecimento sobre esse processo para:
projetar e fazer executar a forma como cada trabalhador individual funciona como
um apêndice da máquina, isto é, as interfaces entre as funções da máquina e as
funções do trabalhador. (...) a maquinofatura transforma não apenas o trabalhador
individual, mas também sua articulação com um sistema. (SILVA. 1991, p. 26)

Portanto,
a subordinação real não é uma questão tanto do tipo de instrumentos de trabalho
que são empregados quanto ao tipo de combinação social que é imposta ao
trabalhador”. E esta reflexão ganha uma dimensão importantíssima quando
pensamos o setor de serviços e, em especial, do serviço público. (SILVA. 1991, p.
26)29.

A microeletrônica entra como mecanismo de racionalização do trabalho no serviço
público e em especial na educação, como novo instrumento de controle no âmbito da gestão e
28
29

ALVES, G. 2000.
Quando pensamos no impacto deste modelo na educação, com especial destaque para as formas de ensino com
base na EaD e o tipo de trabalho e de relação com o conhecimento que se apresenta a discussão ganha uma
nova dimensão, com as contradições mais agudas, em especial na modelagem do novo trabalhador em
formação e na restrição da objetivação do trabalho pelas plataformas de interação, por exemplo.
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isso permite, igualmente, a possibilidade de cálculo do processo pela padronização que a
máquina propicia aos procedimentos gerenciais e disciplinadores do trabalho.
Assim sendo, “como desenvolvimento da maquinofatura, o capital tenta dar a mesma
forma inclusive aos postos de trabalho, que ainda retêm alguma base que ainda não seja a
maquinaria” (SILVA. 1991, p. 26), ou seja, a forma capitalista, como forma de trabalho
coletivo, tende a se universalizar. Essa universalização ao abarcar outras formas de realização
do trabalho, se amplia e se configura como nova organização social da produção e pressupõe
nova sociabilidade, seja para a extração de mais valor seja para a apropriação do antivalor a
gerência adquire papel de destaque no processo de trabalho capitalista. Sob o impacto da
inovação e da microeletrônica é possível refinar os objetivos gerais sob os quais funciona a
gestão do trabalho tendo como características: a rapidez na execução das tarefas (que no
campo da gestão do estado aparece como “tempestividade” nos descritores das avaliações de
desempenho); intensificação das tarefas; precisão, previsibilidade e qualidade; continuidade
no processo de produção; barateamento do trabalho e das funções de forma que o trabalhador
seja facilmente substituído (o que significa minimizar a dependência de qualificações
específicas e escassas); economia de matéria prima, energia etc. Elementos presentes,
inclusive, como itens das avaliações individuais de desempenho.
A criação dessa possibilidade foi sendo construída ao longo desta década na gestão do
estado de Minas Gerais, por meio das várias etapas de implantação do modelo gerencial na
administração pública. O impacto desse processo na educação é dramático. A extensão dos
cargos para 30 horas, as salas superlotadas, o trabalho polivalente com disciplinas para as
quais o docente não teve formação, o grande número de professores contratados, a existência
de vários projetos que são realizados por fora do espaço escolar, a figura do professor da
família que não é habilitado são alguns exemplos de mudanças na função docente.
Essas nos permitem vislumbrar a simplificação das tarefas e uma destruição de
determinado modo de realizar esse trabalho que lenta, mas inexoravelmente, vai sendo
substituído por uma forma de trabalho que permite maior controle do gestor sobre o
trabalhador, sobre o conteúdo do trabalho e sobre a forma de trabalhar e a qualidade a qual
chegamos é aquela interessada ao empresariado, a um ensino simplificado e desprovido de
reflexão e crítica social, a um ensino tecnicista, pois cada vez mais identificado com
treinamento e capacitação cujo parâmetro de qualidade é o exame padronizado que classifica
e ordena a força de trabalho em formação.
Esse projeto se desenvolve ao longo de uma década e meia em decorrência da forma
que a luta de classes assume em Minas Gerais protagonizada pelos servidores públicos, em
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geral, e pelos professores, em particular, com algumas batalhas sendo travadas por dentro dos
seus organismos de classe (FIGUEIREDO, 2006).
O poder que o capital tem de selecionar, projetar e desenvolver a tecnologia aplicada à
produção caminha par e passo com o poder (ambos como necessidade da valorização) de
projetar e operar a organização social da produção, por dentro do espaço da sua realização
(seja a empresa, seja o espaço da administração pública). O capital organiza assim um
conjunto de relações de poder cujo fim último é fazer valer a disciplina necessária à realização
da produção.
A disciplina exigida pode ser obtida através de um sistema de prêmios e punições
tanto individual como coletivo. Quando coletivizados, os mecanismos de premiação ou de
punição tornam-se ferramenta poderosa de transferência da função de supervisão para o
próprio grupo cuja solidariedade no trabalho se transmuta em vigilância recíproca. As
punições e premiações individuais levam à internalização das funções do supervisor que
passam a ser exercidas pelo próprio trabalhador. Na administração pública, os prêmios de
desempenho e de produtividade assim como as avaliações de desempenho individuais
cumprem esse papel regulador e disciplinador do trabalho.
Todo esse aparato só pode ser colocado em funcionamento se o sistema dispuser de
mecanismos eficientes de produção, difusão e processamento de informações, pressuposto de
funcionamento do sistema baseado na maquinaria e na disciplina. Esse modelo na gestão do
estado implica na informatização de todas as redes de trabalho em cada secretaria, na adoção
dos conceitos de resultado, rede, inovação. Implica em ter na Secretaria de Planejamento e
Gestão o foco estratégico do processamento e da regulação de todo o trabalho, tornando as
demais secretarias suas subordinadas, aplicando assim a concepção de estado gerencial (e a
versão mais acabada, Estado em Rede) presente nos projetos do empresariado, desde o Plano
Bresser.
Ao organizar as funções do aparelho do estado no âmbito dos entes federativos,
estados e municípios, a concepção de estado em rede se adensa e constitui um instrumento
organizativo ético-político que, somado às entidades da sociedade civil convocadas a
participar do projeto, realiza a ampliação do Estado e comporta o projeto da nova
sociabilidade para o capital, modelando uma nova concepção de homem, de trabalhador, de
cidadão que opera, laboriosamente, a visão de mundo do empresariado. Um cidadão
politicamente correto, colaborativo, individualmente comprometido com o desenvolvimento
do estado na figura de suas empresas, passivo no que diz respeito aos recursos e bens de
serviços que lhe são ofertados porque ‘cônscio’ de que é o que é possível ao governo do
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estado realizar. Esse é o desejo do empresariado de Minas Gerais e sua realização e a sua
forma são objetos da luta de classes.
No que diz respeito ao processo de trabalho, o grupo de Brighton considera que
existem “leis imanentes” pelas quais podemos identificar o modo geral que o processo de
trabalho capitalista assume. Segundo eles, são a divisão entre o trabalho intelectual e o
manual; o controle hierárquico; fragmentação/desqualificação do trabalho.
Para alguns teóricos, não se pode conceber a relação entre o trabalho na empresa
capitalista e na gestão pública como semelhantes. Mais herética, ainda, parece a discussão
sobre o trabalho na educação básica em aproximação com o trabalho na empresa. A categoria
profissional docente ao ser classificada como “intelectual tradicional” engessa a visão sobre
as formas de inserção da função na sociedade capitalista e das muitas mediações que se
realizam historicamente e que modificam as relações da formação escolar contemporânea
hegemonicamente.
O intelectual na sociedade capitalista é analisado por Gramsci em suas múltiplas
determinações. O conceito de intelectual expressa uma forma específica de trabalho, expressa
uma camada social da qual se recruta, tradicionalmente, os intelectuais, expressa uma função
diretiva, ético- política, na condução de grupos sociais, frações de classe ou mesmo de uma
classe inteira ou, quando se realiza a hegemonia, do conjunto da sociedade.
O professor realiza as funções de intelectual tradicional e pode vir a funcionar como
intelectual orgânico do capital ou da classe trabalhadora, mas as tarefas organizativas no
âmbito das complexas sociedades industriais podem ser desenvolvidas também por operários
e líderes comunitários que exercem essas funções organizativas. A questão que pretendo
levantar é que as várias formas de realizar a tarefa organizativa pressupõem vários níveis de
formação. Igualmente a expansão e a massificação do ensino desde os anos de 1970 amplia a
base social na qual os professores são recrutados criando novas situações e exigindo
acomodações de classe.
O projeto de desenvolvimento do país continua a ser subordinado. Desenvolvemos
uma sociedade rica e complexa com um metabolismo capitalista que reforça as dimensões do
desenvolvimento desigual e combinado (TROTSKY, 2007) com o avanço do modelo
empresarial de gestão do aparelho de estado. É importante refletir sobre como esses padrões
impactam o modelo de formação humana, ou melhor, qual modelo de formação humana
interessa ao empresariado e como moldar o professor para o exercício dessa tarefa estratégica
para qualquer modelo de sociedade.
Os professores são cada vez mais recrutados na classe trabalhadora com relações mais
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precarizadas de trabalho 30. Temos igualmente um déficit gigantesco de docentes para a
educação básica. O dilema de massificar a educação básica e manter o orçamento nos estreitos
trilhos do déficit nominal zero e do superávit primário, com 47% do PIB destinado aos
serviços de remuneração de capital, impõem, juntamente com o projeto de desenvolvimento,
as mudanças na forma e no conteúdo do trabalho docente.
As pedagogias neotecnicistas, neoescolanovistas e neoconstrutivistas e a pedagogia
empresarial da qualidade total embasam as novas formas que o conteúdo do trabalho assume.
O tipo de desenvolvimento e formação propostos prescinde de uma formação mais robusta
para o docente e torna mais simples a execução de suas tarefas 31. Está aberto o caminho para a
simplificação das funções docentes o que não significa que ele tenha menos atribuições dentro
do ambiente escolar. Ao contrário. A simplificação
da principal tarefa permite incorporar atribuições secundárias e intensificar o trabalho,
ampliando a exploração. O professor passa a vivenciar uma forma de trabalho que tende, cada
vez mais, à proletarização. Os planos de carreira, tabelas de vencimentos, reorganização
pedagógica dos níveis e das modalidades de ensino nas quais atua são a expressão desse
processo.
Nesse sentido, acredito que podemos falar em cisão entre a concepção do trabalho e
sua execução, pois se trata, para o capital, de manter o monopólio sobre o conhecimento e o
poder de projetar sistemas de produção ( ainda que pensemos na formação da mão de obra
nessas margens estreitas) ou ainda de ter o poder de controlar, organizar e dosar o quanto de
conhecimento que cada segmento da força de trabalho em formação terá acesso e direcioná-la
para a modalidade de ensino que melhor atende a demanda do “mercado”, a variedade de
oferta de cursos e tipos diferentes de formação, com a enorme segmentação da oferta indica o
grau de controle que a burguesia almeja ter sobre a modelagem do trabalhador. Segundo o
grupo de Bringhton (apud SILVA, 1991, p. 33):
30

Isso é facilmente constatável para aqueles que lecionam em cursos de pedagogia. É cada vez maior o número
de trabalhadoras babás, domésticas, comerciárias buscando no exercício do magistério uma melhoria nas
condições de trabalho mais do que de salário propriamente e esta condição é elemento importante para
pensarmos a economia política do trabalho docente hoje. Ou, nas palavras de Marx, há um componente que nos
remete à cultura e ao desenvolvimento da sociedade e da classe trabalhadora em um dado momento histórico
para pensarmos o salário, em especial o relativo, aquilo que se considera imprescindível na recomposição da
força de trabalho. A nova base social dos docentes tende a rebaixar o que é considerado imprescindível e
permite, ainda que por um período determinado, a extração de mais valor ao empresariado. As análises de Ruy
Braga sobre as jornadas de junho e a ida às ruas do jovem Precariato parece corroborar esta reflexão.
(CIDADES REBELDES, 2013, p. 79-83).

31

Os projetos, os cursos prontos, os sistemas de apostilas, a profusão de kits para as várias disciplinas
demonstram uma tarefa reprodutivista do professor ficando a criação pedagógica a cargo de empresas
especializadas fazendo girar a roda da acumulação por dentro e por fora da escola.
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A divisão importante é aquela entre os que produzem ou aplicam conhecimento
científico e tecnológico no projeto de sistemas de produção e na resolução
cotidiana dos problemas envolvidos na operação do sistema e aqueles cuja relação
com o sistema de produção é calculada, padronizada e especificada previamente
pelo capital, com o objetivo de produzir um produto que seja previamente
conhecido com precisão..

Quando pensamos nos sistemas de avaliação e no conteúdo padronizado exigido pelo
tipo de formação humana em discussão, podemos identificar uma aproximação da objetivação
do trabalho docente, a aula, desse produto previamente conhecido. Cabe ao professor nesse
contexto, e sob o impacto das TICs, ser um facilitador do “aprender a aprender”, cabe
controlar ou disciplinar as funções de processos de fluxo contínuo na parte que lhe cabe da
divisão social do trabalho educativo sob o avanço neoconservador.
Outra dimensão do processo de trabalho capitalista que se insere cada vez mais no
universo da gestão pública, em particular na educação é a verticalização dos processos ou a
importância da hierarquia. Observamos no Choque de Gestão e seus desdobramentos uma
supervalorização das chefias e a aquisição do status de “executivo” para os cargos
intermediários responsáveis por fazer realizar-se a política implementada pelo governo.
Ainda, segundo Brighton, “a disciplina é essencial, de forma que o capital possa alocar
tarefas, impor velocidades e intensificações, punir a má qualidade (...)”. (SILVA, 1991, p. 33).
Os mecanismos de punição, premiação, de disciplinamento são a expressão da forma
que o capital tem de tratar o trabalhador, levando em consideração a existência de sua
subjetividade. Por mais desumanizadora que seja a relação de produção, a alienação, o
trabalhador não é administrável como a maquinaria. Justo por isso, o controle do processo de
trabalho tem que ser sempre da classe dominante. Em momentos de intensificação da
exploração ou de reformas regressivas, torna-se necessário ao capital que o controle seja
maior e que a hierarquia prevaleça. É a expressão desse processo a regressão, por exemplo, da
democratização da gestão escolar, das eleições para diretores, entre outros exemplos que
poderíamos elencar.
A existência da figura dos gestores, dos disciplinadores para o capital é necessária em
momentos de transição do processo, do modelo de produzir, e em alguns setores que guardam
maior autonomia no momento mesmo da realização do trabalho, setores esses que podemos
identificar na administração pública nas áreas da saúde e da educação, por exemplo. Contudo,
as TICs permitem a utilização de mecanismos de controle hierárquico do trabalho através dos
relatórios de gestão, das autoavaliações e avaliações individuais, pois é necessário, para a
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dominação, ter-se a “informação em todos os momentos sobre o desempenho,(...) , de cada
trabalhador individual. (...) Não se pode alocar punições e recompensas ( prêmios etc.) a
menos que se tenha esta informação.” (ibdem.34).
Ainda segundo Brighton, o capital define a forma que a hierarquia se personifica e
ainda a sua necessidade ou não, podendo mesmo elaborar uma concepção de gestão que se
apresente como “autonomia”

32

. A autonomia será a aparência fenomênica do que, do ponto

de vista do controle sobre o trabalho, ocorre em limites muito estreitos e só são possíveis
pelo fato de que a dominação de classe no trabalho conquistou
mecanismos que permitem controlar, verificar, especificar e acompanhar as funções e
o trabalho do grupo da forma tão rigorosa que deixa pouca margem de manobra (na educação
os mecanismos de controle estão em testes e experimentações há duas décadas). Logo, a
‘autonomia’ só é possível com o aumento da base material de poder do capitalista. Os
sistemas de elaboração de normas prêmios e punições são essa expressão invisível da
ampliação do poder de controle sobre o trabalho.
A autonomia do docente está em processo de redução acelerado. As reuniões de
gestão que se tornam cada vez mais frequentes, os cursos de capacitação que vêm sendo
realizados nos horários do “extraclasse”, das reuniões pedagógicas, o conjunto de projetos que
as escolas desenvolvem como parte do calendário das secretarias de educação e que o
professor deve aderir (o vulgarmente conhecido kit projeto), os materiais didáticos recebidos e
que se constituem em instrumentos de regulação do conteúdo (com o ensino cada vez mais
apostilado), o conjunto de avaliações de massa que passam a regular o tempo, a forma e o
conteúdo do trabalho através do resultado obtido pelos alunos nessas avaliações.
Sobre o trabalho docente, ainda existe a polêmica referente à fragmentação e à
desqualificação. É possível falar em fragmentação do trabalho docente e sua desqualificação?
Acredito que sim. Não cabe aqui a análise individual ou a soma de situações individuais de
trabalho, mas pensar o significado do trabalho docente tomado no conjunto, como trabalhador
coletivo dentro do processo mais amplo da produção capitalista.
Nesse sentido, o trabalho docente vem experimentando o aprofundamento da
fragmentação para além da divisão disciplinar e para além da aparente recomposição
32

A autonomia, mesmo no campo liberal é polissêmica. Em geral tem sido utilizada para forçar os entes públicos
a buscar recursos para seu próprio financiamento sendo um dos mecanismos de privatização. Em linhas
modestas as taxas, contribuições, campanhas financeiras e festas que as escolas realizam apontam nesta
direção. A noção que utilizo aqui diz respeito às formas que o trabalho assume que aparentam não ter nenhum
controle ou supervisão. Um exemplo clássico na área da educação hoje seria a suposta liberdade de “cátedra”
que está cada vez mais restrita em função das avaliações de massa, apesar da aparência de que o professor
continua a ter autonomia no espaço de sua aula.
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propiciada pelos temas transversais ou pelas supostas inter, trans e multidisciplinaridade. A
aparente recomposição envolve uma simplificação e padronização dos conteúdos com as
reformas curriculares, que também sofrem a redução em função da falta de infraestrutura para
o trabalho. Cabe destacar o conjunto de projetos, ações e ofertas de cursos, em especial no
âmbito do ensino médio. Cursos que fazem com que parte da formação do aluno se dê fora do
ambiente escolar de origem, o que por sua vez é também uma forma de fragmentação do
trabalho docente. Destaco como exemplo várias ações ligadas ao PROJOVEM e a Poupança
Jovem além do projeto professor da família nos quais sequer existe a exigência de
qualificação como docente para a realização da formação ofertada33.
Se somarmos a esse intenso processo de refuncionalização da escola, em especial na
modalidade ensino médio, aos vários materiais didáticos produzidos que reduzem a
necessidade de trabalho intelectual criativo e produtivo, de experiências pedagógicas e planos
de aulas, veremos que, no conjunto, o trabalho docente se realiza em caráter reprodutivista do
conhecimento quase sem a exigência da mediação do docente na formulação do chamado
“saber escolar”. Observamos também uma divisão de tarefas entre trabalhadores empregados
em empresas privadas de serviços educacionais seja de treinamento, de capacitação ou de
produção de materiais didáticos e professores atuando com o uso desses materiais nas escolas,
além de trabalhadores que atuam com as funções docentes, mas sob outras denominações
como tutores, instrutores, facilitadores em especial através do uso das TICs para formação etc.
Isso para permanecermos nas atividades eminentemente escolares.
Com toda a distribuição de funções e tarefas elencadas e a redução da atividade “aula”
ao trabalho com materiais já prontos e o próprio esvaziamento e secundarização dos
conteúdos clássicos, torna-se evidente, pela deterioração dos meios, dos processos e da
própria formação dos docentes (boa parte em Instituições privadas e EaD), que se, por um
lado, existe maior exigência de certificação, o que nos dá a impressão de maior qualificação,
por outro lado, vemos uma redução do conteúdo da formação e do próprio trabalho em seu

33

PROJOVEM é um programa do governo federal desenvolvido a partir do ministério do trabalho e do emprego
e que objetiva preparar o jovem para o mercado de trabalho e para ocupações alternativas geradoras de renda.
Podem participar do Programa os jovens desempregados com idades entre 18 e 29 anos, e que sejam membros
de famílias com renda per capta de até um salário mínimo. O Programa será desenvolvido em parceria com
Municípios e Governos de Estados, no caso do Projovem Trabalhador – Juventude Cidadã, e Sociedade Civil e
Iniciativa Privada, no caso dos Consórcios Sociais da Juventude. Informações do site do Tem. POUPANÇA
JOVEM- um programa do governo estadual de Minas Gerais que destina R$1.000,00 por ano aos jovens do
ensino médio a título de incentivo a permanência na escola. O programa é apresentado e discutido no capítulo
IV da tese. O PROFESSOR DA FAMÍLIA é um programa do governo estadual de Minas Gerais que objetiva
melhorar o desempenho de estudantes do ensino médio com até 30 mil habitantes cujo aproveitamento escolar
esteja abaixo do Ideb, melhorar o rendimento, reduzir a evasão e melhorar a participação dos pais na vida
escolar dos filhos. O professor deve ir até a casa dos alunos e identificar as fragilidades.
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processo de produção, o que nos remete a desqualificação do trabalho docente34. A forma que
este trabalho assume hoje indica o aprofundamento brutal da alienação e a crescente perda de
sentido e desidentificação com o trabalho, dimensões da reconversão docente, modelagem do
trabalhador flexível na educação e expressão do avanço da proletarização do professor.

34

A incrível variedade de oferta de formação para a docência parece indicar esta perspectiva de que a classe
dominante tem buscado e, em certa medida conseguido, dosar a qualificação entre grupos de docentes de tal
forma que as qualificações são distribuídas entre os vários grupos de profissionais desta área cindindo a
concepção e a execução em seus vários espaços de oferta da educação, sendo moldados para atuar em nichos
específicos: escolas privadas de excelência, escolas públicas de excelência, escolas privadas medianas e ruins,
escolas públicas medianas e ruins. Escolas de periferia, escolas de áreas abastadas, escolas dentro de favelas,
ensino médio regular público, ensino médio regular privado. Ensino Técnico, Ensino Técnico Privado, Sistema
S, EJA, Tec EJA e assim sucessivamente.
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3 A REFORMA DO ESTADO EM MINAS GERAIS

Neste capítulo, em diálogo com os autores que utilizamos para construir o capitulo um,
analisamos as três gerações do choque de gestão em Minas Gerais. São documentos básicos
dessa análise o “Choque de Gestão”, o “Agenda de Melhorias”, “O Estado para Resultados”,
“O Estado em Rede e a Gestão para a Cidadania”. Contudo, a análise recorre ao vasto
material produzido pela secretaria de planejamento, às leis, decretos, resoluções e portarias
que nos ajudam a construir a visão de cada momento desse processo. O maior destaque feito é
para o alinhamento de pessoas no qual aparece a concepção de carreira, a avaliação de
desempenho e os prêmios de produtividade, os planos de salários etc. No documento “Estado
para Resultados”, o destaque é para a passagem do modelo fordista de gestão para o toyotista
que, no caso da gestão pública, em Minas Gerais, segue um modelo híbrido. São também
analisadas as concepções de inovação e modernização da gestão pública. Por fim, a maior
inovação proposta pelo programa “Estado para Resultados” é a criação do cargo de
empreendedor público que é de livre nomeação. É a expressão da gestão híbrida na
administração pública e inaugura mais uma etapa na privatização do aparelho de estado. Por
fim, o “Estado em Rede e a Gestão para a Cidadania” apontam para a capilarização da direção
ético- política do projeto de sociabilidade da burguesia mineira e através desse programa
aprofunda-se a reorganização das relações entre o aparelho de estado e a sociedade civil. Os
aparelhos privados de hegemonia, com especial destaque para os empresariais, são articulados
na gestão do público. O privado aprofunda a dominação sobre o público.

3.1 O Choque de Gestão

O “Choque de Gestão” foi concebido como o primeiro grande movimento de ajuste
estrutural do aparelho de estado em Minas Gerais, nos anos 2000, e considerado um marco na
história da administração pública. Ainda que levemos em consideração o peso do marketing e
o projeto político mais amplo do empresariado mineiro organizado em torno do governo do
PSDB (2003), no estado, o conjunto de medidas, sua amplitude e desdobramentos são, de
fato, de uma magnitude ainda não experimentada.
Há três gerações de ajustes. O primeiro foi o Choque de Gestão (2003), o segundo, sua
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atualização que recebeu o nome de “Estado para Resultados” (2006) e o terceiro, ainda em
vigor, foi a “Gestão para a Cidadania” (2011) 35. Considerados partes indissociáveis de um
mesmo movimento no real, esse conjunto de ações articuladas constitui a “nova” direção
ético- política do estado correspondendo às demandas das formas de acumulação que o capital
assume em Minas Gerais.
O documento que dimensiona a passagem do primeiro movimento de reforma para o
segundo e o terceiro chama-se “Agenda de Melhorias”36. Nele encontramos os chamados
marcos referenciais do “planejamento estratégico- propostas, estruturas, arranjos, modelos,
programas, ações- que instauram um novo modelo de gestão”. (AGENDA DE MELHORIAS,
2003, p. 4).
Os marcos referenciais indicam o tipo de atuação, o momento do processo e as
medidas tomadas. São eles: as Leis delegadas, o Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado de 2003 a 2020, alinhamento estratégico GERAIS e o Acordo de Resultados, o
Ajuste Fiscal e o Equilíbrio, o Plano de Desenvolvimento Estratégico de 2007 a 2023, O
Aprimoramento do Alinhamento estratégico e o Estado para Resultados. Desses, darei
destaque nesta seção às leis delegadas e ao aprimoramento do alinhamento estratégico. O
elemento disparador das ações foi a aprovação das chamadas Leis delegadas.
Com o governo Aécio Neves, a temática da modernização e da inovação da gestão
pública assume diretamente a concepção do regime de exceção. Para empreender a maior e
mais profunda reforma do estado em Minas Gerais, o governo recém-eleito fez valer o
argumento da crise do estado, da falta de meios de pagamento, enfim, sob a pressão da
emergência e da necessidade pode ser realizada a alteração na forma de gerir o trabalho, os
recursos, o pessoal na administração pública. Isso foi possível

pela outorga de Leis

delegadas, o primeiro marco referencial. Através dessas, o executivo recebe do legislativo a
autonomia para legislar até mesmo por longos períodos, nos quais as mudanças podem ser
35

Os documentos não apresentam a data do planejamento, mas indicam a vigência de 2011 a 2014. Tomei como
referência então a data de início, 2011.

36

O Projeto Agenda de Melhorias – Caminhos para Inovar na Gestão Pública é uma iniciativa do Governo de
Minas Gerais, viabilizada pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e pelo Movimento
Brasil Competitivo (MBC), com a parceria estratégica das consultorias Mckinsey & Company,
Macroplan, e Fundação Dom Cabral (FDC). A realização do projeto fica ao encargo do próprio governo, do
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e do Movimento Brasil Competitivo. Na ficha técnica é possível
localizar outros membros do Comitê Gestor, dentre eles o Banco Mundial. Para os “gestores” para colocar o
Choque de Gestão em prática eram necessárias medidas de alto impacto. As leis delegadas ofereceram a base
legal para sua execução. A fundação Brava realiza importante trabalho de divulgação do modelo gestor.
Existem dois documentos da agenda. Um do Período Aécio Neves e outro do Período Anastasia. Os
documentos têm a função de registrar a síntese das ações de gestão que foram consideradas inovações. Existe
também um site da Agenda de Melhorias, este foi desenvolvido pela Sapiens Interativa. Para um leitura crítica
sobre o papel destas parcerias ver MARTINS (2010).
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feitas sem que sejam discutidas na arena de representação37.
Embora os antecedentes sejam apresentados como francamente

negativos para a

administração pública, tendo como referência o ano de 2002, esse argumento deve ser
relativizado. A base de documentos produzidos para alavancar esse “novo” projeto de gestão
encontra-se nas produções de pesquisas e publicações do Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais -BDMG- em especial em seminários realizados ao longo daquele mesmo ano e
presidido pelo então governador, Itamar Franco. Naquela ocasião, os intelectuais do BDMG
inauguraram a expressão Choque de Gestão, incorporada depois nos Planos de Governo do
candidato Aécio Neves38. O que fica evidente é o “alinhamento” do grande empresariado
mineiro com o projeto articulado a partir dos estudos realizados pelo Banco.
Para viabilizar as mudanças estruturais necessárias rapidamente e evitar qualquer
possibilidade de resistência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (na qual o PSDB tinha
e ainda tem ampla base de apoio), aprovou-se um conjunto de leis delegadas que autorizavam
o governo a realizar toda e qualquer alteração no funcionamento do aparelho de estado
sem consulta prévia àquela casa 39.
Instalou-se a excepcionalidade e sua previsão dando a “base legal” para a suspensão
dos ritos democráticos mesmo aqueles nos moldes restritos do pensamento liberal. Foram ao
todo 63 leis delegadas, através da resolução 5210 de 12/12/2002, da Assembleia Legislativa,
que autorizava o governador a elaborar leis que alteraram substantivamente a estrutura da
administração pública direta e indireta com validade para o mês de janeiro de 2003.
A forma, o conteúdo e a temporalidade da exceção demonstram um cuidadoso
planejamento e organização prévios que permitiram uma rápida atuação na realização das
reformas. A imprensa só daria ampla divulgação, bem como os sindicatos só discutiriam o
37

Na ficha técnica é possível localizar outros membros do Comitê Gestor, dentre eles o Banco Mundial

38

Encontra-se na página do BDMG o relato das comemorações dos cinquenta anos do banco. Nesta ocasião foi
lançado o conjunto de publicações que compõe o levantamento e as perspectivas do desenvolvimento em
Minas Gerais. As publicações do BDMG seguem as mesmas funções de intelectual coletivo desempenhadas
pelo IPEA e pelo Banco Mundial, dando a direção econômico política de Minas Gerais. Seus estudos se
refletem no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, PMDI, e nos processos de “alinhamento
estratégico” eufemismo para reforma do estado. Só no período que antecedeu o Choque de Gestão e no período
subsequente, como forma de subsidiar as ações do governo mineiro foram publicados dez volumes de estudos
sobre a economia, as políticas públicas, o desenvolvimento industrial, a questão ambiental, a formação
humana, abarcando todas as áreas do desenvolvimento do estado. Página do BDMG na seção Memória Viva.
Link: http://50anos.bdmg.mg.gov.br/post/exibir/473#.U3KrevldVe8.

39

É importante destacar que citamos o PSDB sem criar aqui qualquer tipo de polarização presente no senso
comum eleitoral. Temos clareza que qualquer que fosse o partido eleito no espectro dos que possuem bancadas
no Congresso nacional o projeto não seria distinto, em sua essência. Conforme vários estudos disponíveis entre
os quais destacamos MARTINS (2010) e COELHO (2012). Para a relação com os sindicatos, em especial o
dos professores, dirigido pela corrente majoritária do PT- Art Sind- ver FIGUEIREDO (2006).
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ocorrido em maio do mesmo ano, quatro meses depois 40.

Foi uma inovação muito grande. Com a possibilidade de se fazer reformas no
Estado por meio das leis delegadas, o Governador pôde publicar todas as alterações
na estrutura de gestão do governo um dia após tomar posse. Em 30 dias, fizemos
um conjunto significativo de leis alterando toda a estrutura do Estado. Esse fato foi
um marco: primeiro por nunca ter sido feito e segundo por, nós, não termos um
banco de dados e nem informações anteriores para usarmos (AGENDA DE
MELHORIAS, 2006).

Esse descompasso entre a aprovação das leis, ainda em 2002, e a divulgação serviu
como elemento desarticulador da possível resistência dos trabalhadores. Critico o fato de que
nem mesmo o Bloco de Oposição e/ou os sindicatos cutistas tenham discutido com os
trabalhadores, que deveriam representar essas medidas. Evidentemente, a opção do PT e seus
aliados pela terceira via e a burocratização de seus dirigentes sindicais contribuiu para esse
silêncio. Cumpre destacar que a CUT estava presente no amplo grupo que debateu não só o
Plano de Governo de Aécio Neves como em todos os espaços nos quais se discutiu o Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado. Não há meios de negar o conhecimento e mais, a
concordância com as medidas (FIGUEIREDO, 2006).
Dessa forma, o modelo Gerencial privatista inaugurado com o Choque de Gestão pode
ser implantado quase sem resistência. Considerando, ainda, o quase ineditismo das reformas,
foi necessário um tempo de apropriação do conteúdo e do sentido ético-político do projeto
para que os trabalhadores tivessem a dimensão e o impacto do mesmo em suas vidas e sobre o
trabalho.
O primeiro ciclo das reformas foi o próprio choque de gestão, sendo o principal
elemento estruturador do ajuste conservador em Minas Gerais 11 anos depois. Conforme a
exposição feita no documento que segue como Apêndice, mais evidente o objetivo central era
a reorganização do setor público estadual, orientando-o para um modelo privatista de
administração e aprofundando o controle sobre o processo de trabalho. Esse processo em sua
formulação orientou-se por duas agendas: uma centrada no ajuste fiscal e na redução das
estruturas administrativas como medidas de curto prazo; e outra de médio e longo prazos
40

Na imprensa as manchetes deram o tom do que foi o Choque: Veja edição 1881- “Em apenas dois anos estado
sai do vermelho graças a um processo de saneamento inspirado em métodos da iniciativa privada”. Exame
edição 0890 – “Saem os políticos entram os gestores”. Valor Econômico de 19/12/2008 – “Experiências da
Iniciativa Privada são incorporadas”. “Uma Empresa Chamada Minas Gerais entre outras”. Todas as matérias
constam da página http://www.choquedegestao.mg.gov.br/pagina/imprensa# na qual podemos encontrar um
clipping com os destaques dados por alguns veículos de comunicação ao Choque de Gestão sendo o recorte
eminentemente privatista, bem a gosto dos neoliberais. O Projeto foi capitaneado por Vicente Falconi, do então
Instituto de Desenvolvimento Gerencial, hoje ”Falconi Consultores de Resultados”. Seus “serviços” podem ser
conferidos no sitio da empresa http://www.falconi.com/. Com apoio do Movimento Brasil Competitivo e de
Jorge J. Gerdau.
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centrada em investimentos.
Esse movimento no real significou a reorientação do fundo público em um cenário
nacional e internacional de recessão, resultando no direcionamento dos recursos públicos para
a remuneração do capital financeiro e a implantação de nova relação com o trabalho para os
servidores. Foi posta em curso a ampliação da espoliação, da opressão e da exploração no
trabalho como forma de ampliar a fatia dos recursos públicos destinados ao empresariado.
Movimento observado em vários aspectos dos planos, mas sintetizado nas Parcerias Públicoprivadas e nos acordos com as OSCIPs.
O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) consolidou as escolhas feitas
pelo governo de Minas Gerais para gerir o desenvolvimento “em um horizonte de incertezas”
(p.14). Sua elaboração buscou um consenso amplo que foi conseguido. Vários aparelhos
privados de hegemonia e intelectuais coletivos estiveram presentes em sua discussão e
aprovação, sendo levado para a Assembleia Legislativa através do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), que é composto por dirigentes das mais
importantes organizações do governo e representantes da sociedade civil e é presidido pelo
governador.
O documento definiu o ponto de partida pela caracterização econômica de MG, na
qual os documentos do Banco de desenvolvimento de Minas Gerais teve importante papel, e
desenvolveu a discussão de quais meios utilizar para atingir o ponto de chegada. Este é
representado pela acertiva “tornar Minas Gerais o Melhor lugar para se viver” (PMDI).
Pretendemos identificar por quais meios decidiram chegar a esse fim e se houve coerência
nesse processo entre o dito e o feito.
As ações vinculadas ao PMDI e expressas em um primeiro momento no “Choque de
Gestão” foram modeladas através de seminários nos quais se constituiu o núcleo de trabalho
sobre as mesmas. Conforme já explicitamos, as medidas de curto prazo podem ser sintetizadas
como de “austeridades” ,pois se concentram no ajuste fiscal. As de longo prazo foram
estruturadas nos Planos Plurianuais e no PMDI de 2007 a 2023.
O destaque para esse momento de elaboração é a transformação de todos os
operadores da política. No modelo fordista, eram chamados diretores, no momento de
passagem para outras formas de organização do trabalho, de gestores. Agora, no momento de
fazer avançar um programa “toyotista híbrido” (que conserva elementos do fordismo e se
sobrepõe a essa estrutura mais antiga de maneira flexível), quando avança radicalmente a
concepção de qualidade total empresarial no serviço público, os gestores passam a
“executivos”.
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Um marco de grande importância foi quando o governador fez a primeira reunião
de planejamento em maio de 2003. Ali, ele apresentou a idéia do duplo
planejamento e da integração entre o planejamento, orçamento e as finanças. Foi
também nessa reunião que ele deu o tom para o andamento do projeto e se mostrou
totalmente envolvido. Foi fundamental o envolvimento e acompanhamento do
executivo principal em todo o processo. (AGENDA DE MELHORIAS, 2006, p.
16, grifo nosso)

O trabalho de integração entre o planejamento e o orçamento se reflete na articulação
entre o documento Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, Plano Plurianual e Lei de
Diretrizes Orçamentárias. Esta última é o suporte para o detalhamento financeiro do Plano
Plurianual que é expresso pela Lei Orçamentária Anual. Contudo, o ajuste previu, em tempos
de acumulação flexível, a necessidade de acompanhamento mais a miúde do orçamento e sua
aplicação nos projetos do Plano Plurianual. Assim sendo, foi criada e votada uma lei que
colocou o Plano Plurianual em revisões anuais de forma que pudesse ser “ajustado”
,periodicamente, garantindo o corte nos gastos com o orçamento.
Em resumo, o PMDI e o duplo planejamento cumpriram um papel de explicitar a
direção ético-política do governo. Destacamos aqui o investimento em infraestrutura,
privilegiando a malha rodoviária (reforçando um modelo altamente poluidor e do ponto de
vista urbano deficitário, além do encarecimento do transporte de cargas).
Há um item no PMDI que trata do fomento inovador do desenvolvimento econômico.
Nessa seção há a preocupação de descomplicar a vida do “empreendedor” e para isso prevê
um plano mais estrutural no qual elenca cinco desafios, sendo o primeiro deles “agregar valor
à produção estadual, enfatizando o agronegócio”. (PMDI, 2003- 2020, p. 94). Uma enorme
inovação e coerente com as declarações do hoje senador e presidenciável Aécio Neves 41.
Par e passo com o fortalecimento do agronegócio, fortalecer a capacidade exportadora
usando os mecanismos de incentivo do governo federal e privilegiando os produtos da
“identidade mineira”: pão de queijo, cachaça, doces queijos e o que é o escoadouro da
empresariado mineiro desde sempre, as pedras preciosas, ou seja, a extração e a agricultura. O
terceiro aspecto a ser considerado é o foco no turismo ecológico e histórico privilegiando
parcerias. O quarto, enfim, traz a importância da ciência e tecnologia em especial nas áreas de
biotecnologia, eletroeletrônica e tecnologia da informação, com o cuidado de destacar a
importância de se focar em algumas áreas específicas (que não ficam claras nesse documento,
mas que muito provavelmente se articulam com o agronegócio) e aproveitar o que chamam de
41

Aécio Neves, senador da república pelo PSDB mineiro é pré - candidato à presidência da república em 2014,
pelo PSDB e declarou recentemente que é o candidato do Agronegócio.
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“janela de oportunidades” no estado e a essa opção se coloca, como exemplo concreto, a
análise de Francisco Oliveira para a inovação na ciência e tecnologia brasileira. E a quinta e
última prioridade: ampliar a competitividade sistêmica do estado, o que significa aproveitar
toda a “sinergia” entre as diversas “iniciativas em curso” e dando um formato legal a elas, em
especial às Parcerias Público Privadas em andamento.
Por todos esses elementos presentes no PMDI, considero o projeto mineiro de
desenvolvimento conservador e reacionário, que reforça uma posição dependente frente ao
mercado internacional e subordinado na mesma forma que a inserção mais geral do Brasil. Ao
que parece, sendo Minas Gerais a segunda maior economia no cenário nacional, estamos
diante do coração do modelo capitalista dependente do país, pioneira do ajuste conservador.
No que tange ao alinhamento estratégico, recebem destaque o GERAES, composto por
um conjunto de projetos estruturadores (totalizando 31),.respeitando o “grande limitador
inicial de caixa”, levando-os a privilegiar projetos considerados estratégicos. Esses deverão
ser observados em articulação com os eixos estruturadores do PMDI para que possamos
mensurar seu alcance e a direção. Esses projetos aparecem indicados no próprio plano de
desenvolvimento na seção opções estratégicas e objetivos prioritários.

A opção pelos projetos estratégicos em versão enxuta e nomeados estruturadores se
deveu a um conjunto de motivos dos quais destaco: “mobilizam e articulam
recursos públicos, privados ou em parceria” e que “permitem um gerenciamento
intensivo”. O que nos remete a reforma de 1995. (AGENDA DE MELHORIAS,
2006, p. 20, grifos nossos).

Os projetos estenderam-se pelas áreas que pavimentariam um caminho para o
desenvolvimento. Observamos que alguns projetos são, na verdade, projetos do governo
federal como é o caso da eletrificação rural, da distribuição de livros didáticos para o ensino
médio, do programa de oferta de primeiro emprego, do programa de atenção à gravidez e à
primeira infância, da própria estrutura organizativa do PMDI e do PPAG (o que torna ainda
mais tênue a distância política, programática e ideológica entre o PSDB como oposição ao PT
em âmbito nacional).
Essas observações nos permitem dizer que o projeto que está em curso em Minas
Gerais é parte de um projeto do empresariado nacional e a ele se articula. Isso é comprovado
pela ampla bibliografia disponível da qual citamos Martins (2010), em especial pelo
levantamento dos aparelhos privados de hegemonia, e os intelectuais orgânicos do capital
articulados em torno deles como é o caso do empresário J.J Gerdau, cuja atuação tanto em
Minas Gerais como no Brasil é discutida na apresentação do choque de gestão com maior
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destaque no trabalho que ficou como apêndice.
Em todos os projetos, nos documentos estudados, existe apenas a indicação dos
objetivos e metas, o que caracteriza a gestão por resultados. O que o governo não apresenta é
nenhum estudo das questões estruturais que produziram os fenômenos que supostamente
serão modificados. Sem isso, torna-se frágil a proposta de debelar os problemas graves como
o da violência, a pobreza do norte de Minas Gerais, os índices de aproveitamento escolar, etc.
A opção por reforçar os aspectos econômicos já sedimentados no Estado, como o
agronegócio, também impacta negativamente qualquer iniciativa de caráter progressista e
adquire o perfil de quase demagogia.
Encabeça a lista de projetos estruturadores, a segurança pública com o projeto de
redução da criminalidade violenta em Minas Gerais. No âmbito da infraestrutura e energia,
destaca-se a eletrificação rural, oferta de gás natural, reestruturação da logística de transportes
da capital mineira, pavimentação de ligações entre municípios, plataforma logística de
comércio exterior, corredores radiais de integração. Para o desenvolvimento local, foram
pensados arranjos produtivos locais, revitalização e potencialização de algumas regiões como
o triângulo mineiro, bacia do São Francisco e também a atenção à dimensão da
sustentabilidade e ao meio ambiente.
Na questão da saúde ,existem os projetos “saúde em casa”, como parte do programa
médico da família do governo federal e o saneamento básico chamado “mais saúde para
todos”. Os projetos de cunho social são: “minas sem fome”, dentro do programa fome zero,
inclusão social de famílias vulnerabilizadas, inclusão digital.
Os que se destacam pelo número são aqueles relacionados à reestruturação do estado e
os vinculados às empresas. Centro Administrativo de Minas Gerais, Choque de Gestão
(pessoas, qualidades e inovação na gestão pública), gestão ambiental (MG século XXI),
Unidade de Parcerias Público Privadas, modernização da receita, empresa mineira
competitiva, AGROMINAS (agregação de valor e diversificação do café).
Na educação, apenas a proposta de universalização e melhoria do ensino médio e a
inclusão digital já citada. O programa do ensino médio também é vinculado ao governo
federal.
Todos esses projetos foram e são administrados a partir da unidade gerenciadora de
projetos e tratados como carteira de projetos de uma empresa, tendo seus “executivos”
responsáveis. Esses por sua vez gerenciam o cumprimento dos marcos e metas e garantem o
registro no fluxo de dados e informações que todos devem fornecer. Todo o trabalho de
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monitoramento é sistemático e alimenta o banco de dados do 42GERAES.
O controle dos projetos é feito por ferramentas como a produção de relatórios e se
inicia com o acordo de resultados, base para a avaliação de desempenho dos órgãos, dos
gestores e dos servidores. O Documento Agenda de Melhorias traz alguns números sobre a
implantação dos Acordos de Resultados no período de 2003 a 2006. Foram 24 acordos de
resultados firmados, sendo 39% dos órgãos e entidades do executivo estadual (o acordo ainda
se aplica as OSCIPs); cerca de 340 indicadores de desempenho pactuados, monitorados e
avaliados de maneira sistemática, 56 ciclos de avaliação concluídos e seus objetivos
disponibilizados digitalmente, 14.000 servidores vinculados a órgãos e entidades com acordos
de resultados que receberam o prêmio de produtividade no ano de 2006.
O sistema de remuneração variável chamado “premio de produtividade” se inseria
em um conjunto de medidas adotadas ´pelo governo no sentido de reformular a
política de gestão de pessoal, do qual fazia parte, também a reestruturação das
carreiras, o sistema de avaliação de desempenho e o realinhamento das
competências (AGENDA DE MELHORIAS, 2006, p 20).

O prêmio de produtividade, segundo a Lei 14.694/2003, foi pago aos servidores de
órgãos e entidades que reduzissem as despesas correntes de suas atividades ou o aumento das
receitas. Ele veio como bônus em função do desempenho do acordado e do servidor e teve
como fonte de custeio a economia com as despesas correntes e a ampliação das receitas.
Os números nos ajudam a refletir muito mais sobre o impacto da nova forma de gerir o
trabalho do que sobre os resultados propriamente e mais nos permitem apontar a degradação
da qualidade do serviço público devido, em boa parte, ao sistema de acordo de resultados que
pauta as metas e os objetivos, sem levar em conta as condições materiais, de trabalho, de
recomposição das energias através dos salários e nem mesmo o atraso expresso na degradação
da infraestrutura dos órgãos.
Esse modelo tem levado alguns setores públicos a modificar os resultados atingidos.
Um exemplo recente foi apresentado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais pelo mesmo
bloco de oposição, já citado, pelo qual se afirma o crescimento da violência em Minas Gerais
e a subnotificação.
De acordo com o deputado estadual Sávio Souza Cruz (PMDB, 2013), a Polícia
Militar evita fazer boletins de ocorrência e realizar flagrantes. Tudo isso contribui para
diminuir os índices oficiais. Recentemente, em conversa com um administrador de hospital
42

Observamos assim que a área social está relegada aos programas do governo federal e que a atenção do
governo do estado está direcionada para àqueles que são , supostamente, geradores de desenvolvimento.
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estadual, na mesma cidade, soube que essa prática também acontece na área da saúde. Por
fim, na educação, sabemos da pressão exercida pelos resultados em provas de avaliação de
massa e da frequência de alunos também alteradas. Nesse caso específico, compreendemos
que são práticas de resistência e de luta como forma de manter os repasses às escolas (já que o
cálculo é per capita) e evitar as demissões de professores contratados já bastante precarizados.
Contudo, o que queremos destacar com essa breve reflexão é que a pressão exercida
sobre os órgãos públicos com a vinculação de remuneração a prêmios de produtividade e a
responsabilização individual pelos “fracassos” tem levado não a apregoada excelência, mas à
fraude, ao engano, que em si já são dimensões da corrupção, como perda dos valores morais e
do sentido ético no trabalho. É a porta aberta para uma relação de negatividade com a
“produção objetiva” da existência de milhares de trabalhadores 43.
Outro eixo importante do primeiro ciclo da reestruturação do estado foi o ajuste fiscal,
parte do planejamento de curto prazo. Segundo os autores do documento, o estado de Minas
teve superávit, em 2004, após uma década de desequilíbrio fiscal resultando na divulgação do
chamado déficit zero, feito considerado surpreendente pela imprensa burguesa e altamente
alardeado44.
A junta de programação orçamentária, composta por dirigentes do primeiro escalão do
governo e da secretaria de planejamento e gestão, cumpriu a função de ajustar a execução
orçamentária ao fluxo do caixa e ao contingenciamento de 20% do orçamento. O que nos
importa destacar é que os gestores afirmam que a redução das despesas foi feita de forma
negociada evitando os cortes lineares. Aparentemente, a forma de cooptar os dirigentes de
órgãos e entidades do serviço público bem como os servidores foi a criação do prêmio de
produtividade, cuja outra face é a flexibilização da remuneração, inaugurando um novo
modelo de gestão de pessoas.
Outras medidas administrativas foram, também, adotadas com vistas à
43

44

A economia de recursos com vistas a obtenção de prêmios de produtividade tem qual impacto, por exemplo,
na economia de recursos na secretaria de saúde, em postos de atendimento e em Hospitais?

Na imprensa as manchetes deram o tom do que foi o Choque: Veja edição 1881- “Em apenas dois anos
estado sai do vermelho graças a um processo de saneamento inspirado em métodos da iniciativa privada”. Exame
edição 0890 – “Saem os políticos entram os gestores”. Valor Econômico de 19/12/2008 – “Experiências da
Iniciativa Privada são incorporadas”. “Uma Empresa Chamada Minas Gerais” entre outras. Todas as matérias
constam da página http://www.choquedegestao.mg.gov.br/pagina/imprensa# na qual podemos encontrar um
clipping com os destaques dados por alguns veículos de comunicação ao Choque de Gestão sendo o recorte
eminentemente privatista, bem a gosto dos neoliberais. O Projeto foi capitaneado por Vicente Falconi, do então
Instituto de Desenvolvimento Gerencial, hoje ”Falconi Consultores de Resultados”. Seus “serviços” podem ser
conferidos no sitio da empresa http://www.falconi.com/. Com apoio do Movimento Brasil Competitivo e de
Jorge J. Gerdau.
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racionalização de despesas, tais como a extinção do apostilamentos; a centralização
da folha de pagamento; a obrigatoriedade do pregão e a substituição dos benefícios
decorrentes do tempo de serviço por adicionais de desempenho- Acordo de
Resultados e Prêmio de produtividade. (AGENDA DE MELHORIAS, 2006, p.
26).

As medidas adotadas a partir de 2004 foram concentradas na reorganização do
trabalho na secretaria de fazenda de maneira a qualificar o gasto, gerar receitas e garantir
serviços de qualidade definidos no Planejamento estratégico de 2004 a 2007.
O montante de recursos drenados em 2003 nos dá a dimensão do que representa e
representou o modelo gerencial aplicado ao estado: “a estimativa inicial para 2004 de um
déficit de 1,4 bilhão resultou num superávit de R$ 91 milhões. Além disso, o estado se
enquadrou na Lei de responsabilidade fiscal” (AGENDA DE MELHORIAS, 2006, p. 28).
O equilíbrio fiscal foi base para a implantação do choque de gestão e para a
consolidação do Estado para Resultados. Esse é inaugurado com o Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado de 2007-2023, sendo parte do segundo ciclo de reformas.

3.1.1 O Alinhamento de Pessoas

Como o elemento do Choque de gestão que impacta mais diretamente o trabalho, em
geral, e o docente, em particular, é o alinhamento de pessoas. Desenvolvo aqui a análise dessa
seção do Choque de Gestão, deixando o conjunto das mudanças mais gerais como material
complementar e de consulta no Apêndice.
A avaliação de desempenho é o elemento que abre a discussão sobre o alinhamento de
pessoas. É considerada a principal “inovação” na gestão nessa etapa do “novo planejamento
estratégico” do governo de Minas Gerais. Como primeiro instrumento aplicado, antecedendo
até mesmo os planos de carreira, foram avaliados 100 mil servidores, como experiência
piloto45.
A avaliação de desempenho (ADI) foi instituída na reforma do estado e considerada o
instrumento de “valorização” do servidor, pois é o meio pelo qual o modelo meritocrático se
insere na administração pública (e segundo o documento na “nova gestão pública”). É o
45

Ancorados no instrumento jurídico Emenda Constitucional federal n° 19, de junho de 1998, através da qual os
princípios e normas da administração pública foram redefinidos. É esta emenda que estabelece a eficiência
como elemento norteador do trabalho na administração pública. Em Minas ela foi incorporada no artigo 31 da
Constituição estadual, instituída pela Lei Complementar nº 71 de 2003 e regulamentado no decreto nº
43.672/2003.
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instrumento da adequação dos servidores em serviço às novas demandas do estado, às
transformações do trabalho nesse setor.
Trata-se da modelagem do trabalhador coletivo, do “homem coletivo” no e para o
trabalho. É um instrumento coercitivo que modela, condiciona e dirige o trabalhador. É uma
das dimensões do conformismo social expressa na modelagem de uma importante fração
de classe que é a dos servidores públicos, aqueles que lidam diretamente com o conjunto da
classe trabalhadora. Trata-se, na perspectiva gramsciana, da tarefa educativa e formativa do
Estado.

Cujo fim é sempre criar novos e mais elevados tipos de civilização, de adequar a
‘civilização’ e a moralidade das mais amplas massas populares às necessidades do
contínuo desenvolvimento do aparelho econômico de produção e, portanto, de
elaborar também fisicamente tipos novos de humanidade. (GRAMSCI; CC, 2000,
v. 3, p. 23).

Desejamos identificar, pois, qual sociabilidade que esse instrumento de gestão,
contribui para desenvolver nos servidores públicos de Minas Gerais e em particular nos
trabalhadores em educação, mais especificamente, professores.
Segundo os gestores, ela é um instrumento de acompanhamento contínuo e visa apurar
as aptidões e capacidades no desempenho do cargo ocupado. A administração defende que
seu objetivo é melhorar o desempenho dos servidores e construir uma nova visão da gestão
que tem, por fim, a prestação de serviços públicos de qualidade. É um instrumento de coerção
e de controle sobre o trabalho baseado em premiação ou punição que, por si mesmo, pode
garantir a suposta qualidade.
Como já foi escrito em outra seção deste trabalho, a má qualidade do serviço público é
atribuída a uma suposta falta de vontade do servidor ou a sua acomodação; caberia ao gestor,
então, apenas combatê-la para ter a eficiência e, consequentemente, a qualidade. Um
raciocínio simplista que, contudo, encontra respaldo e alimenta o senso comum sobre esta
fração da classe trabalhadora.
Para Gramsci (2000), há um “conformismo racional”, que corresponderia às
necessidades, ao mínimo esforço para obter um resultado útil e a disciplina obtida com esse
conformismo deve ser exaltada e promovida, deve ser transformada em “espontaneidade”.
Gramsci ainda nos apresenta alguns questionamentos úteis para pensarmos esse instrumento
de gestão que se apresenta de maneira tão “útil” à modelagem do “novo” perfil do servidor
público.
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O problema é este: qual é o “verdadeiro conformismo”, isto é, qual a conduta
‘racional mais útil, mais livre na medida em que obedece à necessidade? Ou seja:
qual é a necessidade? (...) Portanto, a sociabilidade, o conformismo, é resultado de
uma luta cultural (e não apenas cultural), é um dado ‘objetivo’ ou universal, do
mesmo modo como não se pode deixar de ser objetiva e universal (...) (GRAMSCI;
CC, v. 6, p. 248-249).

Fica claro o tipo de trabalhador desejado pela “inovadora” gestão pública, quando
elencamos seus principais objetivos.
São objetivos específicos da ADI: contribuir para a implementação dos princípios da
eficiência; subsidiar a gestão de recursos humanos; aprimorar o desempenho dos
servidores; valorizar o desempenho eficiente do servidor; identificar necessidades e
prioridades de capacitação; estreitar relações de cooperação com as chefias; adequação
funcional; favorecer o crescimento pessoal e profissional; contribuir para desenvolver novas
habilidades do servidor; produzir informações gerenciais; ser um instrumento para o
alinhamento das metas individuais às metas institucionais e à agenda estratégica do
governo. (CHOQUE DE GESTÃO, 2003, p. 162-163, grifos nossos).
Trata-se, de fato, de uma nova concepção de gestão, pois não é mais a garantia de
infraestrutura, material, salário e carga horária que garante o serviço de qualidade e sim uma
suposta mudança de comportamento do servidor frente ao trabalho. Essas características são
facilmente identificáveis com os critérios apresentados por Rodrigues e Archar (1995) ao
tratar da flexibilidade e da reconversão.
Fica evidente que a avaliação de desempenho é o principal instrumento disciplinador e
modelador do novo tipo de trabalho exigido no serviço público mineiro. É através dela, como
elemento coercitivo, que se estruturam as novas carreiras.
Os autores afirmam no documento em análise que a ADI foi concebida com vários
atos que a tornam objetiva e imparcial “e com a presença de mecanismos que lhe assegurem o
direito ao contraditório e à ampla defesa” (RODRIGUES; ARCHAR, 1995, p. 163).
Conforme fica evidente, a ADI, ao contrário da forma que utilizamos os mecanismos de
avaliação (como análise do que foi produzido coletivamente, como diagnóstico para
aprimoramento do trabalho pedagógico etc.), é um instrumento de julgamento do trabalho do
servidor que, anualmente, passará por um processo avaliativo que pode resultar em punição
ou prêmio e que supostamente lhe dará direito a “ampla defesa”.
A ADI é utilizada para mesurar o resultado que é utilizado para o cálculo da
remuneração variável do servidor. Aqui apresentado em linhas gerais, naquilo que compõe a
remuneração de todo e qualquer servidor público do estado: adicional de desempenho –ADE–
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e Prêmio por Produtividade. A ADI tanto pode beneficiar o servidor no desenvolvimento da
carreira (progressão) como pode favorecer a perda do cargo ou função 46.
Os gestores a apresentam como “importante instrumento para a definição das políticas
de recursos humanos para os servidores” (RODRIGUES; ARCHAR, 1995, p. 163). Segundo
os mesmos, trouxe benefícios para os servidores que seriam: a identificação das necessidades
de capacitação e formação para o exercício das funções as quais teriam prioridades de
investimentos do governo; identificação das condições de trabalho (em espaço dentro do
próprio formulário da avaliação o que pode causar algum constrangimento ao servidor) e
ainda as possibilidades para o servidor planejar melhor suas tarefas, identificar talentos e
habilidades, adequar-se do ponto de vista funcional, identificar seu subaproveitamento e
possibilitar sua realocação. Vemos aqui a tática de levar à internalização das formas de
controle do trabalho. Por fim, os ganhos materiais que podem ser recebidos em função do
reconhecimento do “desempenho eficiente”, por meio de concessão de benefícios como o
Adicional de Desempenho (ADE) e o Prêmio por Produtividade.
Como vantagem ou benefício geral considera-se que esse instrumento de avaliação
produz a melhoria do desempenho do servidor e que o estado obtém assim a eficiência do
servidor e a eficácia das organizações. Para o conjunto da sociedade, esse instrumento traria,
como consequência de todo o processo, a qualidade do serviço público recebido. Na
concepção dos gestores, a ADI é um sinal, para a sociedade, de que o governo está
preocupado e investindo na melhoria do serviço público. Para o servidor, haveria a melhoria
da sua imagem junto à sociedade, já que seu trabalho é avaliado sistemática e continuamente
ao longo do ano. Evidentemente esses aspectos foram aproveitados como marketing pelos
governos em foco.
Na busca do convencimento, do consentimento do servidor, o documento alerta para a
necessidade de demonstrar ao funcionário público que o procedimento não é uma ameaça à
estabilidade, mas antes um mecanismo de reconhecimento do seu desempenho eficiente. A
ADI também é considerada “insumo” no que tange à política de recursos humanos. Por
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A ADI implica na perda da estabilidade do servidor e institui a precarização na relação de trabalho. O trabalho
passa a ser avaliado por critérios definidos pelo governo e não pelas instâncias colegiadas dos vários setores.
Os instrumentos e os descritores já vêm prontos e são padronizados, independendo da secretaria à qual o
servidor esteja vinculado. Isso tem impactos que expressam a violência deste instrumento. Por exemplo: O
prêmio de produtividade é pago, entre outros fatores, pela economia de material. Como avaliar isso no setor de
emergência de um hospital? Ou em uma escola que trabalhe com as séries iniciais do ensino fundamental ou
com atendimento à alunos especiais? Em Minas Gerais, temos escolas que desenvolvem atendimento
especializado apesar das investidas dos governos desde o primeiro mandato de Aécio, em eliminá-las A ADI
padronizada, assim como a ADE, não permitem contemplar as especificidades de amplos setores ligados aos
direitos sociais. Implica em um processo desumanizador do trabalho.
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ocasião de sua implantação, houve um intenso debate no conselho de representantes do SINDUTE, sindicato dos trabalhadores em educação de Minas Gerais.
Os representantes vindos das várias regiões do estado discutiam exatamente o caráter
disciplinador e a desconfiança de que era um mecanismo que poderia ser usado para quebrar
a estabilidade. Na ocasião, a direção do sindicato cumpriu um papel apaziguador,
afirmando que não havia nenhum problema nesse instrumento, já que o trabalhador que era
correto não teria nada a temer 47. Com isso, apesar dos intensos debates não foi possível
articular um movimento de resistência organizada em âmbito estadual.
Não é difícil perceber que os conselheiros do Sind-UTE tinham razão quanto aos seus
receios. A ADI é o instrumento estruturador das carreiras e como insumo de política de
recursos humanos, cumpre a função de regular a concessão de benefícios, portanto, a
progressão na carreira e o recebimento de vencimentos maiores dependem das avaliações
positivas, entre outros elementos. No limite, para garantir o ajuste fiscal, pode vir a ser
utilizada para garantir a regulação do quantitativo de servidores desonerando a folha de
pagamentos (embora isso não esteja colocado hoje).
Os gestores reconheceram a necessidade de aprimorar alguns elementos da ADI e a
principal mudança é alinhar a avaliação às metas do Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado (PMDI) e o Plano Plurianual (PPAG). Para os gestores, o maior desafio foi criar as
metas e as atividades individuais alinhando-as aos planos. Afirmam que já houve várias
mudanças até se chegar ao modelo usado no segundo ano de avaliações, ao que tudo indica,
ela pode continuar sendo adaptada/aprimorada de acordo com os interesses da administração.
A avaliação é anual e começa com a abertura do termo de avaliação que é formalizado
pela autoridade máxima do órgão ao qual o servidor pertence. O período de avaliação é
acompanhado pela chefia imediata através de um formulário que, uma vez adotado, deve ser
utilizado por todos os setores no acompanhamento dos servidores. Esse formulário tem o
nome de plano de gestão de desenvolvimento individual (PGDI) e sua principal coluna de
preenchimento na seção “negociação de desempenho” é a do descritor das metas e tarefas
propostas e o prazo para seu cumprimento. Uma espécie de “acordo pessoal de resultados”
O acompanhamento e os elementos facilitadores ou dificultadores também constam da
planilha e servem, segundo os autores, para que haja um retorno ao servidor sobre sua
avaliação de tal forma que ele não tenha surpresas com o seu resultado. O outro instrumento é
47

Notas de pesquisa feitas por ocasião da realização do mestrado e como professora da rede, membro do
conselho de representantes com participação ativa neste debate. A direção do sindicato é, desde 1979,
composta por membros da articulação, corrente majoritária do PT e por correntes menores. Também faziam
parte da direção na época membros do PCdoB antes da criação da CTB (FIGUEIREDO, 2006).
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o relatório de desempenho individual e esse não oferece o mesmo acompanhamento ao
servidor. A utilização de um ou outro fica a critério da chefia. O argumento dos autores é que
esse é utilizado na falta do plano de gestão, mas não deixam claro o porquê dessa falta. Em
nossa experiência como professora da rede e acompanhando colegas que nela atuam, pude
observar que algumas escolas utilizam um e outras o outro instrumento.
Um detalhe que chama a atenção é que apenas no último mês de avaliação a comissão
de avaliação registra e analisa o desempenho do servidor que pode, em tese, participar da
elaboração dos instrumentos de avaliação e registrar suas condições de trabalho. A comissão é
composta pela chefia imediata cuja presença é obrigatória e é quem preside e coordena os
procedimentos. A comissão pode ter um ou dois membros eleitos pelo servidor a ser avaliado,
respectivamente quando for composta por três ou cinco membros. Em todas as situações o
maior protagonismo é da chefia.
A avaliação é composta do momento da entrevista e da análise e do registro. Na
entrevista, diante da comissão e ou da chefia, o servidor pode dizer o que gostaria que fosse
levado em consideração na sua avaliação.
Todo o processo em si já é de grande constrangimento, pois, apesar dos formulários
vierem prontos os servidores dependem das observações da chefia que é, em geral, quem
preenche de fato, o termo. Mesmo em escolas de menor porte é quase impossível ter
comissões de três servidores que trabalhem com o avaliado e o conheçam e à sua atuação.
Assim sendo, boa parte dos formulários acaba sendo preenchida pela chefia, no caso
específico, a direção da escola.
Em momento nenhum, ao longo do documento, os gestores explicitam a possibilidade
de reavaliar as condições de trabalho do servidor, sua modificação, ou qualquer elemento que
demonstre o mínimo de atenção às reais condições de trabalho. Ao contrário, todo o
documento está voltado para falar do desenvolvimento, da capacitação e do aprimoramento do
servidor. A avaliação é um instrumento de mão única.
Além do termo propriamente dito existem mais cinco formulários que são preenchidos
ao longo do processo. O que define a comissão, as tabelas com os descritores ou critérios a
serem observados bem como sua pontuação, o formulário de informações complementares e o
documento de notificação do servidor. Ao analisar os formulários observei que na comissão
de avaliação existem duas vagas que são opcionais: a do representante do sindicato e a do
representante escolhido pelo servidor.
Os descritores somam um total de onze itens que carregam o perfil do novo tipo de
servidor. Quanto aos critérios a observar os que apresentam maior valoração na pontuação
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dizem respeito a elementos que demonstram a adesão do servidor a essa forma de conceber o
serviço público. Por exemplo: a produtividade no trabalho que diz respeito ao volume de
trabalho realizado em determinado espaço e tempo; a iniciativa que trata do comportamento
empreendedor buscando garantir a eficiência e a eficácia no trabalho; a presteza como
disposição para agir prontamente no cumprimento das demandas.
Além dessas, temos ainda a administração do tempo e a tempestividade que é a
capacidade de cumprir as demandas do trabalho dentro do prazo previamente estabelecido e o
aproveitamento dos recursos e racionalização dos processos. Temos aqui elementos da
intensificação do trabalho implícitos.
Torna-se evidente a modelagem de um trabalhador cooperativo, com total empenho na
realização das demandas colocadas e nenhuma autonomia. Preocupa-nos sobremaneira a ideia
da produtividade na sala de aula. Um professor cujas turmas tenham sistematicamente obtido
resultados inferiores às médias dos exames padronizados será considerado improdutivo? Um
professor grevista será considerado improdutivo, pouco tempestivo, sem iniciativa? Conforme
analisamos os documentos e observamos sua via de mão única e a ausência de espaços nos
quais ponderar o contexto no qual o trabalho se realiza, em especial o docente, fica mais
evidente o caráter controlador e autoritário do instrumento.
O mecanismo se expõe quando observamos os critérios para perda do cargo, presentes
no art.8º da Lei complementar 71/2003. Após os critérios que envolvem desvio de dinheiro
público, acúmulo indevido de cargos etc, em função da ADI pode haver perda do cargo
quando houver duas avaliações consecutivas insatisfatórias ou três em cinco intercaladas ou
quatro em dez. A chance de que isso aconteça, portanto, existe e é bem possível 48.
Quando tratam dos critérios de avaliação de ocupantes de cargos comissionados e
funções gratificadas, os autores deixam explícito o conceito que fundamenta todo o processo
de avaliação: competências. A palavra aparece em todos os critérios no quais os servidores
serão avaliados como competência gerencial, competência técnica, competência interpessoal e
disciplina entre outros.
Em todos os casos, quem homologa é a direção ou autoridade imediatamente superior
ao servidor. Em caso de pedido de reconsideração, é também a chefia quem julga com base no
parecer da comissão.
O período avaliativo soma um total de 180 dias o que, na educação, significa dizer que
os trabalhadores passam o ano inteiro sob avaliação. Levando em conta todos os recursos
48

Uma questão não desenvolvida, mas que pode vir a ser uma questão de estudo é o quanto de assédio que existe
na prática da avaliação de desempenho e o excessivo poder que ela confere às chefias
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humanos envolvidos, o período de tempo e os critérios a serem observados e conhecendo a
rotina escolar consideramos que está é uma ação que, sendo realizada exatamente como
definida na legislação, consome um tempo imenso e não deixa muita margem para a
realização de outras tarefas por parte da direção, por exemplo. Na escola isso provoca um
esvaziamento da função do diretor, doravante chamado de gestor. Tomo uma escola da rede
estadual de Minas gerais de Juiz de Fora como exemplo: o Instituto Estadual de Educação, a
Escola Normal. Até o ano de 2006 a escola dispunha de 150 docentes e 3 mil alunos, sem
contar os funcionários de serviços gerais e secretaria. Como proceder a avaliação desse
contingente de servidores de forma equânime e criteriosa sem descuidar de outras dimensões
importantes do ambiente escolar, em especial os aspectos pedagógicos?
No entanto, os trabalhadores do serviço público em Minas Gerais perceberam as
contradições entre o discurso e a prática e houve resistências. O documento Choque de Gestão
registra as estratégias de implementação da ADI e através dessa seção pudemos observar as
mediações feitas para sua realização.
Foi feito um trabalho de propaganda com ampla divulgação e, na sequência, o
acompanhamento sistemático da ADI junto aos órgãos e entidades, com realização de visitas
técnicas e orientações. Também foi realizado um curso de capacitação. Formaram 27 turmas
totalizando 1.004 servidores e ainda a capacitação das chefias sendo 2.591 servidores e 53
turmas. Devido ao grande número de servidores e as dificuldades para capacitar a todos, os
vários órgãos da administração receberam um exemplar do vídeo-curso, a fim de agilizar a
capacitação dos gestores. Para a comissão, foi elaborado um manual detalhando ações e
procedimentos e vídeo-cursos49.
Os números, embora elevados, não chegam a impactar todo o funcionalismo mineiro.
Foram produzidos 9.470 vídeos e 18.050 manuais para capacitação de chefias imediatas. Não
foi possível identificar nem nos documentos e nem no site do governo ou da secretaria de
planejamento quantas chefias existiam na ocasião, quantos servidores existem, quantos são
contratados etc. Esses dados não estão disponíveis no site ao visitante. Também não foi
possível averiguar o montante do gasto com todo o processo.
Sabemos apenas pelo senso comum da nossa área de investigação que qualquer
modelo de avaliação em larga escala é muito dispendioso, contudo, apesar da fixação dos
gestores do “Choque” em Minas Gerais por produzir dados, informações, estatísticas e toda a
sorte de documentos e ainda de haver em todos os sites de todas as secretarias o link

49

Todos seguindo as orientações da resolução SEPLAG nº 99 de 29 de dezembro de 2004.
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“transparência” não conseguimos localizar os gastos com a implantação da ADI. Todo esse
“esforço” resulta da impossibilidade de realizar a formação presencial de todos, segundo os
autores.
Ainda na primeira fase da implantação, o governo não mediu esforços e nem gastos
com a divulgação produzindo notas oficiais, folders e cartilhas, banners, realizando palestras e
encontros com os servidores dos recursos humanos, disponibilizando espaços virtuais no site
da secretaria de planejamento SEPLAG, realizando audiência pública na Assembleia
legislativa, bem como disponibilizando todos os documentos e legislação referente no link da
SEPLAG – Choque de Gestão.
O objetivo era familiarizar os servidores com a ADI e minimizar os problemas com a
resistência, que, segundo os autores , foi maior em alguns órgãos do que em outros.
Atribuíram a isso o descrédito por parte de algumas chefias, daí o foco em sua capacitação.
As visitas presenciais também foram agendadas de acordo com a resistência dos servidores e
das chefias. O documento registra a realização de algo em torno de 200 visitas técnicas.
Entre os elementos que dificultaram a implantação da ADI, os autores destacaram que
“a cultura de avaliação ainda é incipiente no setor público e a concepção da ADI como
instrumento de demissão de servidores” além da “falta de credibilidade no processo e nos
objetivos da avaliação de desempenho” (CHOQUE DE GESTÃO, 2003, p. 183).
Na avaliação dos autores, essa desconfiança generalizada se deve ao fato de que o
serviço público em Minas Gerais não tinha aumento dos vencimentos e nem desenvolvimento
nas carreiras há mais de dez anos, ou seja, como tática neoliberal de reforma, esse é um caso
clássico. O serviço público no estado foi degradado ao máximo e as carreiras estagnadas para
que a reforma pudesse avançar na perspectiva de que “qualquer coisa é melhor do que nada”,
quebrando assim a resistência de boa parte dos servidores e rebaixando as pautas.
A visita dos dirigentes sindicais à Juiz de Fora, em assembleia regional convocada
para divulgar o novo Plano de Carreira negociado com o Governo de Aécio/Anastasia,
confirma essa percepção. O dirigente incumbido da tarefa, José Carlos Hilário, fez menção ao
fato de que os servidores tinham o estatuto do servidor “mas ele não funcionava” e fez a
defesa de “modernização” da carreira. Não foi um debate fácil para os dirigentes sindicais,
mas optaram pela política de deixar aprovar os instrumentos e depois negociar “pequenas
melhorias” o que nos faz afirmar que não havia divergência de concepção entre o governo e
os dirigentes sindicais 50.
50

Notas de pesquisa de 2004/2005/2006. A visita foi realizada em Maio de 2006 e a assembleia regional
realizada no Instituto Estadual de Educação ela fez parte de uma rodada de assembleias regionais feitas para
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Os resultados gerais obtidos na primeira etapa da avaliação explicitam as reais funções
do instrumento ADI. Foram avaliados 61 órgãos e “apenas” 100 mil servidores. É menos da
metade dos servidores da secretaria de educação diluídos em um número expressivo de
setores. Foram organizadas 6.702 Comissões de Avaliação, 18 mil avaliadores, 3.382 chefias.
Os servidores foram avaliados em sua ampla maioria por comissões 88% e 12% por chefias,
foram instaladas 104 comissões de recursos, sendo que cada órgão instituiu a sua. Só a
Secretaria Estadual necessitou de modificação dado o tamanho da rede: organizou uma
comissão de avaliação por superintendência totalizando 46.
Os servidores da secretaria de Educação e da Secretaria de Fazenda ficaram com o
percentual excelente acima da média do estado. Acredito que isso indica o grau de
organização e resistência desses servidores, pois foi comum nesse período a decisão de
colocar todas as notas sempre elevadas, já que considerávamos que nas condições sob as
quais trabalhávamos éramos todos excelentes 51. Outro elemento que nos permite fazer essa
afirmação é o próprio texto do documento que indica a desconfiança da SEPLAG e dos
gestores diante desse resultado. Afirmam a discrepância entre esses resultados e os da
avaliação institucional realizados nos órgãos que assinaram o “Acordo de Resultados”, bem
como não corresponde a imagem que a sociedade mineira tem desses serviços. Para tentar
identificar a discrepância e sem séries comparativas, foi criado um questionário para os
avaliadores, a fim de tentar identificar os elementos que justificariam os resultados obtidos.
Como todos os procedimentos criados se mostraram insuficientes, verificaram a necessidade
de criar um instrumento que permitisse o monitoramento do processo de avaliação para tentar
identificar “algum desvio”.
Os gestores da reforma afirmaram a busca por constante aprimoramento da ADI e
defendem que essa possibilitou o acompanhamento continuo e sistemático. Seguindo a linha
propagandística do documento, foi defendido que houve mudança comportamental ligada aos
critérios de pontualidade e assiduidade. Os gestores também incentivaram as entrevistas de
avaliação, como instrumento de adesão e colaboração do servidor com o instrumento de
controle sobre seu trabalho, com o argumento de que suas sugestões fariam o órgão ou
entidade ao qual estava vinculado melhorar.
Uma concepção pedagógica e higienista também aparece no documento, já que a todo

debater o novo plano de carreira com os trabalhadores em educação. Mais análises sobre o posicionamento
político dos dirigentes sindicais do SIND-UTE em Figueiredo (2006).
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Este afirmação parte da experiência vivida na organização da resistência na região da zona da mata mineira na
subsede de Juiz de Fora entre 2003 e 2006 como parte integrante da direção da regional.
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o momento os gestores identificaram como maior causa dos problemas relacionados ao
funcionamento dos órgãos a necessidade de capacitação dos servidores. Nessa seção do
documento em análise encontramos também a informação de que houve encaminhamentos de
servidores para acompanhamento psicofuncional, mas não foi descrita a motivação.
A análise dos autores demonstra os reais interesses e os resultados da aplicação da
ADI:
apesar de ainda não ser possível afirmar que a ADI promoveu mudanças de
desempenho do servidor, no que tange, por exemplo, à qualidade e produtividade
no trabalho, nota-se que outras mudanças já foram efetivadas, gerando resultados
positivos na gestão de pessoas no estado. (CHOQUE DE GESTÃO, 2003, p. 186).

Por fim, os autores do documento ressaltam a ADI como o instrumento de progressão
na carreira e de recebimento do prêmio de produtividade e apresentam os sucessos e as
principais dificuldades.

Não obstante a ADI não ter alcançado todos os objetivos a que se propôs no
primeiro ano de sua implementação, é flagrante o sucesso da experiência no que
tange ao foco em que foi trabalhada, qual seja o de ter ‘quebrado a resistência’ e ter
iniciado um processo de mudança cultural entre os servidores (...). (CHOQUE DE
GESTÃO, 2003, p. 188).

Ainda segundo os autores, a identificação de formas de aprimorar a ADI contou com a
participação da Secretaria de Planejamento e Gestão, as unidades de recursos humanos, dos
servidores que atuaram como avaliadores e com representantes de sindicatos e associações de
servidores. Fica assim evidenciada a função de controle do trabalho e da busca do consenso
ativo e a cooptação de dirigentes, representantes dos trabalhadores. Por fim, consideraram que
a experiência mineira poderia servir de modelo para outros estados e valorizaram seu
ineditismo.
Nesse sentido, Minas continua “apontando o caminho”. Pelas mãos de Gerdau,
Fundação Brava e Movimento Brasil Competitivo, Vicente Falconi conseguiu aproveitar a
vitrine criada com a experiência mineira e replicar um modelo de gestão e de convencimento
dos valores empresariais na gestão da coisa pública, cujos resultados temos visto nas
manifestações recentes no país52.
52

FUNDAÇÃO BRAVA: se auto-intitula uma organização ‘pioneira’ no apoio a projetos de melhoria da gestão
pública e que visa contribuir com o desenvolvimento do Brasil. Fundada em 2000, apoia líderes
transformadores e comprometidos com a construção de políticas públicas eficientes e de alto impacto social. A
Fundação apoia e divulga as ações dos governos de Minas Gerais. O atual coordenador da fundação assumiu
em 2012 a coordenação dos projetos e fez cursos de gestão para resultados com a Consultoria Falconi. Não é o
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3.1.2 A reestruturação das carreiras do serviço público

Assim como a ADI é estruturante da reforma das carreiras a reestruturação das
carreiras é fundamental para o Choque de Gestão, sendo mais um passo na direção da
remodelagem do Estado em Minas Gerais e estratégico na apropriação dos recursos públicos e
expropriação dos trabalhadores do setor.
Os gestores do choque consideram que a reformulação das carreiras foi a etapa mais
difícil da implantação do Choque de Gestão. Mais uma vez a primeira dificuldade foi a
suposta ausência de informações precisas quanto ao número de cargos efetivos; de dados para
a reestruturação das carreiras e de tabelas salariais e a inexistência de sistemas informatizados
com dados funcionais dos servidores são elementos utilizados para justificar a nova forma de
alimentar de informações o sistema criado para tanto: o GERAIS.
O mesmo argumento foi usado para a análise do impacto das tabelas salariais;
precariedade da infraestrutura técnica e de pessoal, questões essas que expressam a
desqualificação da gestão anterior e justificam possíveis “erros” na modificação/ transposição
feita entre a carreira antiga e a nova, conforme poderemos observar ao analisarmos a carreira
do magistério estadual.
Outras dificuldades foram apontadas pelos autores do documento em foco, sendo que
a principal delas teria sido a “expectativa gerada por 11 anos sem reestruturação das carreiras
e reajuste das tabelas salariais”; a falta de credibilidade nos governos devido à degradação da
carreira nos anos anteriores. Por fim, a motivação para a reforma aparece como dificuldade
existente e naturalizada: a falta de recursos orçamentários e financeiros para a construção de

único a fazer o curso. Todos os membros da equipe e coordenadores de projetos são jovens administradores
com passagem pelas principais escolas de administração na perspectiva hegemônica. Entre os projetos
apoiados estão a Educação em Minas Gerais e a Segurança Pública do Rio de Janeiro. BRASIL
COMPETITIVO, uma organização de empresários, fundações e congêneres que tem por objetivo declarado:
gerir, ainda que indiretamente a administração pública (desejam incidir sobre a qualidade e a produtividade) e
ampliar a competitividade das organizações privadas. Defendem que desta forma contribuem para a melhoria
da vida da população brasileira. Trata-se na verdade de um poderoso aparelho privado de hegemonia que
funciona também como lobbysta nos interesses do empresariado. VICENTE FALCONI eminência parda que
comanda a reestruturação produtiva da máquina pública no país. Intelectual orgânico do capital, engenheiro de
formação e empresário tem atuado nas principais empresas do país como AMBEV e GERDAU, com o Choque
de Gestão em Minas Gerais e o marketing em torno deste alcançou espaços, juntamente com J Gerdau na
gestão pública prestando consultoria a vários estados e agora também ao governo federal para reestruturar a
máquina pública e também as empresas estatais nos moldes toyotistas de produtividade. Todos possuem
páginas facilmente acessáveis pela internet a partir das quais estas informações foram construídas.
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tabelas salariais e o limite de 49% da lei de responsabilidade fiscal.
Tudo isso associado ao grande número de servidores públicos, afirmação essa que
permite a interpretação de que há servidores a mais ou desnecessários. E o necessário ajuste à
reforma da previdência dito de forma clara e direta “necessidade de se ampliar as estruturas
das carreiras em função do aumento do tempo necessário para a aposentadoria” (CHOQUE
DE GESTÃO, 2003, p. 192).
Outro elemento importante destacado foi a fragmentação das situações, conforme o
texto, “ as diferenças e as peculiaridades dos servidores, das carreiras e das tabelas de
vencimentos”. Ao analisar os documentos da reforma, torna-se evidente o desejo da
administração de uniformizar as carreiras criando um único padrão de “desenvolvimento” e ,
nesse sentido, as avaliações de desempenho cumpriram esse papel.
A reestruturação das carreiras e a implantação das novas tabelas salariais foram
realizadas com a expectativa de dar o primeiro passo para diminuir e minimizar os
problemas e distorções existentes; de fornecer mecanismos para que todos os
servidores pudessem ter uma perspectiva de carreira, implementável e com
ganhos reais, bem como sustentável do ponto de vista orçamentário e
financeiro. Além disso, a expectativa era criar instrumentos de incentivos e
reconhecimento à capacitação, elevação de escolaridade e formação profissional do
servidor e, ainda, criar a sistemática de desenvolvimento do servidor na carreira,
pautado no mérito e na profissionalização”. (CHOQUE DE GESTÃO, 2003, p.
193, grifos nossos).

É importante destacar essa nova concepção que perpassa o trabalho e as carreiras no
serviço público em Minas Gerais: trata-se não mais da garantia de uma carreira, mas da
expectativa de uma. Além disso, conforme os gestores, ela tem que ser “sustentável” do ponto
de vista orçamentário, mote da reforma. Conforme apresentarei a seguir, os princípios
estruturadores e os pressupostos apontam para uma carreira flexível e para um trabalhador
cujas garantias também se tornam flexíveis. Portanto, trata-se de criar as formas adaptativas e
garantir a aceitação, o consenso em torno da precarização das relações de trabalho.
A carreira reestruturada pressupõe igualdade de “oportunidades” e não mais de
direitos. Um desenvolvimento na carreira baseado no mérito funcional, na qualificação
dirigida a partir dos cursos de capacitação e no esforço pessoal. O mecanismo de observação
desse processo é a avaliação de desempenho tanto para a progressão como para a promoção e
os prêmios de produtividade.
Os pressupostos que fundamentaram as diretrizes para as novas carreiras foram
pensados levando em conta, além das oportunidades, mérito e qualificação na busca da
eficiência, da avaliação de desempenho já mencionados, a valorização gradativa da formação
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e da titulação pela redução ou supressão dos interstícios necessários ou do número de
avaliações; evolução do vencimento básico conforme grau de responsabilidade, atribuições e
de acordo com o grau ou o nível de posicionamento na carreira. Esses últimos são elementos
já presentes nas formas de progressão usuais, a diferença é que estão vinculados à avaliação
individual (ADI).
A condição de trabalhador flexível e a tentativa de conseguir cada vez maior controle e
possibilidade de dispor da mão de obra de forma mais ampla se expressa no pressuposto da
“maior mobilidade institucional, setorial e intersetorial dos servidores públicos efetivos da
administração pública”. Ainda como pressupostos, encontramos descrição ampla dos cargos
efetivos, busca da isonomia de vencimento básico entre os que possuem as mesmas
atribuições e, supostamente, garantia de irredutibilidade da remuneração do cargo efetivo 53.
Todos os pressupostos têm como eixo a busca do aumento da eficiência e da eficácia das
instituições; os autores ressaltam a ”lógica de construção do menor número de carreiras
possível, com atribuições mais amplas (...) buscou-se construir carreiras comuns a todos os
órgãos e entidades do Poder executivo estadual das atividades meio (...)” (CHOQUE DE
GESTÃO, 2003, p. 194). Estão aqui os elementos que caracterizam o trabalhador flexível.
Um problema criado com a reforma e que foi considerado uma polêmica com o
movimento sindical diz respeito à diretriz que impedia o concurso para ingresso no serviço
público apenas com o nível de escolarização fundamental. Esse é um problema que atinge
diretamente os auxiliares de serviços gerais, setor altamente precarizado do serviço público
estadual que possui um contingente enorme de contratados e que estariam, assim, excluídos
automaticamente da possibilidade de ocupar o cargo com estabilidade. E mais, em situação de
abertura de concursos muitos servidores já sexagenários ou com idade aproximada estariam
excluídos do serviço e marginalizados no mercado de trabalho. A justificativa dos gestores
indica o aprofundamento da precarização e da privatização do serviço público.

Tal diretriz tem coo fundamento a instituição de um corpo de servidores públicos
melhor qualificado e que atividades que demandam conhecimento inferior ao
ensino médio, tais como, as relacionadas com a conservação, limpeza, recepção e
outros, sejam desempenhadas por meio de serviços terceirizados (CHOQUE DE
GESTÃO, 2003, p. 193).

53

Sobre a busca das várias formas de controle sobre o trabalho contemporâneo ver BRINGTON (op.cit). Quanto
à remuneração, conforme veremos na análise do novo plano de carreira do magistério estadual, houve mudança
na remuneração e redução de salário no novo enquadramento; o governo demorou 3 anos para corrigir todas as
“distorções” sem que as mesmas retomassem os mesmos padrões e não houve análise das perdas em função da
inflação ou perdas semelhantes. Na prática, houve redução de salário.
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Apesar das mobilizações feitas durante o ano de 2005, quando as novas carreiras
foram implantadas, o documento Choque de Gestão relata a negociação do projeto com os
sindicatos (CHOQUE DE GESTÃO, 2003, p.195). Durante a pesquisa que resultou na
dissertação de mestrado, encontramos a participação da Central Única dos Trabalhadores
(CUT) na discussão que resultou no Plano de Governo do então candidato Aécio Neves.
Também participam da elaboração do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado junto
com a Intersindical dos Trabalhadores do Serviço Público de Minas Gerais, Sindifisco,
Sindipúblicos, a Social Democracia Sindical de Minas Gerais, Força Sindical, Confederação
Geral dos Trabalhadores, juntamente com várias entidades patronais, a federação das
Indústrias de Minas Gerais e de várias federações de outros setores produtivos e dos serviços,
Bancos, Fundações etc54.
Segundo os gestores, a primeira etapa definiu o quantitativo de cargos de provimento e
a estrutura das carreiras. Houve alteração das classes de cargos até então existentes para as
novas carreiras e o mais importante: a nova forma de desenvolvimento do servidor na mesma.
Já na segunda etapa foram criadas as tabelas de vencimento básico dentro da nova estrutura.
Por fim, como última etapa, foram definidas as regras e o subsequente posicionamento dos
servidores, tema tratado de forma mais aprofundada, tomando como elemento de análise a
carreira do magistério estadual.
Um elemento que caracterizou esse processo foi a celeridade. A reforma do estado,
tendo como elemento mais importante de sua modernização os cortes e a austeridade para
enfrentar a “grave crise fiscal do estado”, conforme a justificativa do governo, tinha na
reformulação dos planos de carreira, seu principal trunfo. Conforme toda a descrição e a
análise feita até aqui, podemos identificar os elementos da maximização da exploração do
trabalho e o redirecionamento dos fundos públicos.
O decreto que redefiniu as carreiras foi o nº 43.576 de 2003, amplamente discutido
com as entidades representativas de classe, conforme descrito anteriormente. Esse definiu 14
grupos de atividades que passaram a agrupar as carreiras dos órgãos e
entidades,

cujas finalidades e competências encontravam maior afinidade e

proximidade na concepção dos gestores do plano55. Esses 14 grupos não estão ordenados,
54

FIGUEIREDO (2006) e Todos os PMDIs, a partir de 2003, nas suas paginas finais apresentam as fichas
técnicas com os participantes de sua elaboração. Igualmente, para a realização do Choque de gestão, foram
votadas Leis delegadas antes mesmo da posse do novo governo em 12/12/2002, logo, toda a bancada de
oposição já sabia que o Choque seria feito, mesmo assim, só em maio de 2003 o sindicato começou as
discussões a este respeito.
55
Um elemento de destaque é que com a reforma, algumas carreiras entraram em extinção. O levantamento que
a SEPLAG fez para identificar todas as situações funcionais existentes e realizar os ajustes na visão gerencial
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necessariamente, por secretarias. Aos poucos vai sendo redesenhada a forma de divisão e de
organização do trabalho no serviço público de Minas Gerais e ganha espaço uma concepção
flexível do trabalho.
A distribuição por atividades ganhou o seguinte contorno por grupo de atividades:
gestão, planejamento, tesouraria, auditoria e político-institucionais, agricultura e pecuária,
meio ambiente, saúde, previdência social, educação básica, educação superior, ciência e
tecnologia, cultura, desenvolvimento econômico e social, defesa social, transportes e obras
públicas, tributação, fiscalização, atividades jurídicas. É importante destacar que a
distribuição dos servidores por grupo de atividades para fins de carreira não acompanha,
necessariamente, a denominação da secretaria na qual o servidor trabalha.
As mudanças nas carreiras foram realizadas por grupos de trabalho ao longo do
período de um ano e encaminhadas a ALEMG na forma de projeto de Lei. Esses tramitaram
entre dezembro de 2003 e dezembro de 2004. Os gestores ressaltam a ampla negociação feita
em torno desses projetos por meio de audiências públicas, do contato com entidades sindicais
e servidores. Na busca pelo consenso, os gestores afirmam ter atendido várias demandas
apresentadas, desde que não ferissem as diretrizes estabelecidas.
Com a publicação das leis o sindicato dos trabalhadores em educação realizou visitas
às subsedes com vistas a apresentar a carreira e esclarecer as dúvidas. Esse movimento
tornou-se uma grande campanha de divulgação das novas carreiras e a direção, na pessoa do
dirigente José Carlos Hilário, fez questão de apresentar os avanços, as ‘conquistas’ fruto de
negociação da direção com o governo.
A justificativa para a aceitação de uma carreira que extinguiu

direitos (triênio,

quinquênio, tempo maior para aposentadoria, etc.) foi dizer que o Estatuto do servidor era
muito bom, mas não era aplicado há muito tempo , sendo necessário uma carreira moderna.
Uma justificativa semelhante a do próprio governo.
A segunda etapa do processo de reforma das carreiras foi a elaboração de novo projeto
de lei instituindo as tabelas de vencimento básico, encaminhadas a Assembleia Legislativa em
junho de 2005, já organizadas por grupos de atividades na educação básica, superior e saúde,
para vigir em 1º de setembro do mesmo ano. A construção das tabelas, segundo os gestores,
e privatista identificou 12 mil servidores efetivados em carreiras da
administração direta, autarquias e fundações entre outras situações. A EC 49/2001 garantiu à funcionários nestas
condições regidos pela CLT os mesmos direitos e garantias dos servidores públicos efetivos equiparando-os a
estes. Esta situação foi fruto da Lei 10.254/1990 que transformou, um mês após a sua publicação, o emprego de
servidor da administração direta, autárquica e fundacional dos Poderes do estado regidos pela CLT em função
pública. A saída encontrada para estes casos foi estruturar carreiras que os abrigasse na condição pós reforma
sem, contudo, realizar novos concursos para preenchimento dos cargos a medida que houvesse vacância, desta
forma os cargos se extinguem.
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perseguiu o objetivo básico de valorização daqueles servidores que apresentassem melhor
desempenho e maior qualificação “buscando corrigir as distorções geradas pela política de
remuneração então vigente e oferecer a perspectiva de evolução salarial” (CHOQUE DE
GESTÃO, 2003, p. 197, grifos nossos).
Segundo esses gestores, a tabela salarial até então em vigor “não permitia uma carreira
com evolução salarial”, mas não justificam sua afirmação. Avalio que essa afirmação está
vinculada ao limite da Lei de responsabilidade fiscal e ao controle dos fundos públicos.
As mudanças na política de remuneração foram sendo realizadas ao longo das gestões
de Aécio e depois de Anastasia como parte de um processo mais amplo de modificações no
regime de trabalho do serviço público em Minas Gerais e essas mudanças ainda estão em
curso. Como a remuneração é o ponto mais sensível imediatamente falando na vida dos
trabalhadores, as mudanças tiveram uma processualidade mais lenta comparando com as
demais medidas do choque de gestão. Vale ressaltar que em um primeiro momento foi criada
a PRC, parcela remuneratória complementar, ainda em 2000, sendo utilizado o mesmo
dispositivo das leis delegadas. Ela é fruto de campanha salarial e negociação com o governo,
ainda com Itamar Franco, para reposição de perdas.
Do ponto de vista do governo, a PRC funcionava como um mecanismo de
compensação de gastos na medida em que os ganhos salariais, frutos da progressão por tempo
ou qualificação, eram, imediatamente, incorporados ao vencimento base e descontados da
parcela remuneratória complementar. Assim, o governo reconhecia o direito, pagava, mas não
aumentava o custo da folha de pagamentos. Do ponto de vista da categoria, esse era um “mal
menor”, porque repunha, de certa maneira, as perdas e ao incorporar os ganhos aos
vencimentos básicos, seriam considerados para efeitos de aposentadoria. Ela também era um
mecanismo que assegurava que a remuneração 56do servidor não fosse inferior ao piso salarial
estabelecido.
Quando o governo Aécio assume, sua avaliação passa a ser diferente. Os gestores do
Choque passaram a considerar a PRC como uma distorção, já que servidores com ingresso
em momentos distintos na carreira tinham remuneração semelhante, pois o piso salarial
considerava os adicionais por tempo de serviço adquiridos até a data da publicação da lei que
instituiu a PRC. Igualmente consideraram uma distorção a PRC diminuir em função da
56

Como a PRC era um dispositivo de compensação que objetivava garantir um valor mínimo do piso sem
ampliar os gastos, e como os ganhos advindos da política salarial anterior não podiam ser retirados era
“natural” que houvesse salários semelhantes mesmo com ingressos em momentos distintos na carreira. O que
os gestores do Choque acabaram por fazer foi degradar ainda mais a remuneração dos servidores públicos do
executivo em MG, conforme ficará evidente.
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progressão e da promoção dos servidores, pois o valor da PRC diminuía quando o valor do
piso salarial estava garantido.
O governo Aécio/Anastasia substituiu a PRC pela VTI (vantagem remuneratória
incorporável), a PRC foi extinta e parcialmente incorporada aos vencimentos básicos (o que
criou a ilusão de aumento salarial no imediato), ainda concedeu um abono à época, de R$
45,00, o restante da PRC foi transformada em VTI. Dentro dos novos planos, o primeiro
reajuste previsto foi de cinco por cento (para julho de 2006) e foi descontado da VTI ao ser
incorporado ao vencimento básico. Logo, podemos concluir que a VTI foi criada para
substituir a PRC dando a impressão de mudança, mas cumprindo a mesma função dentro de
um plano geral de carreiras mais rebaixado e que será analisado no capítulo IV.
Outro elemento destacado pelos reformadores mineiros foi a pequena amplitude da
tabela de vencimentos. Atribuíram a isso a baixa “evolução” salarial (e não aos mecanismos
como a PRC e a VTI, o congelamento de salários, a ausência de uma política de recomposição
de perdas etc). Contrariamente, a proximidade dos níveis pode demonstrar uma carreira mais
equânime, em minha avaliação, e o mais importante é garantir um piso salarial inicial que
considere tanto a formação quanto as necessidades de recomposição da força de trabalho, uma
política de progressão que valorize o tempo e a formação de todos os trabalhadores e que o
último nível do plano seja alcançado por todos. Mas a introdução da meritocracia e a redução
dos gastos com pessoal, princípio fundante do Choque de Gestão, exigem justo o contrário.
Uma política que aprofunda desigualdades dentro da carreira amplia-a de forma que o início e
o final estão muito distantes e que ainda assim não corrige os baixíssimos salários recebidos
por esses docentes (além de manter gratificações que não são incorporáveis para efeitos de
aposentadoria)57.
As novas tabelas para o serviço público, em geral, possuem variação de 3% entre os
graus e de 22% entre os níveis, o que supostamente garantiu que com a progressão e a
promoção na carreira houvesse aumento do vencimento básico e da remuneração. Não tratarei
das tabelas em geral, retomaremos o tema na seção que trata especificamente do magistério
estadual.
Ainda analisando a construção das tabelas salarias, os gestores reconhecem a
necessidade de pensar mudanças na política salarial que valorizassem os servidores mas, ao
mesmo tempo, apresentam o argumento do imperativo da necessidade de evitar os impactos
financeiros dessa política. Na verdade, o princípio organizador da política salarial em Minas
57

Segundo o Gabinete do deputado Savio Souza Cruz as distorções em MG fazem com que o estado tenha a
segunda maior economia do país e, ao mesmo tempo, o segundo pior salário do magistério.
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Gerais é a redução de gasto e o elemento que justifica essa ação é a naturalização da falta de
recursos ou a transformação de seu uso para esse fim em uma ação imprevidente ou
irresponsável administrativamente. A naturalização encobre a opção pela valorização de
capital e remuneração do mesmo, via financeirização, conforme ficou evidente pela atuação
de intelectuais orgânicos do empresariado como Falconi e Gerdau.

Nesse contexto, para ser possível construir tabelas de vencimento básico
imprescindível incorporar a PRC de todos os servidores. Todavia o impacto
financeiro da incorporação total do valor da PRC ao vencimento básico foi
estimado em aproximadamente dois bilhões de reais ao ano, o que a inviabilizou
(CHOQUE DE GESTÃO, 2003, p. 198) 58.

A administração incorporou uma parcela da PRC, extinguiu esse mecanismo de
compensação entre vencimentos e gratificações e criou outro, a Vantagem Temporária
Incorporável (VTI que é a soma da parcela da PRC com o abono de R$45,00), conforme já foi
dito anteriormente. Embora a SEPLAG tenha concentrado a organização geral das tabelas, o
trabalho de ajuste por área de atividade foi feito com representantes das mesmas e garantida a
“autonomia”, desde que respeitando as diretrizes. Os ajustes permitiram atuar de forma mais
austera em algumas áreas. A educação e a saúde por concentrarem um expressivo contingente
de servidores recebem
atenção especial nesse controle orçamentário. Isso é o elemento de desumanização por
excelência e de degradação nas relações de trabalho no serviço público.
Conforme a afirmação dos próprios autores, a primeira diretriz e a mais importante foi
o limite do impacto financeiro decorrente da implementação das tabelas salariais. A partir dos
estudos feitos e levando em consideração o crescimento vegetativo da folha, as projeções de
receita corrente e o limite de 49% dos gastos com a despesa de pessoal pela lei de
reponsabilidade fiscal, o montante de recursos para as novas tabelas foi de 10% sobre a folha
total de pessoal que deveria ser distribuído de maneira equânime entre os grupos de atividades
(CHOQUE DE GESTÃO, 2003, p. 198).
As demais diretrizes seguiram os parâmetros já discutidos relacionados a amplitude
das tabelas e às diferenças entre os graus e os níveis e a irredutibilidade da remuneração dos
servidores ao se posicionar na nova carreira 59.
58

59

A VTI foi criada pela Lei nº 15.787 de 27 de outubro de 2005, já o abono foi criado pela Lei delegada nº 38,
de 1997. Os gestores afirmam que o abono foi incorporado e que esta era uma antiga demanda da categoria. O
que não está dito no documento é que servidores que possuíam dois cargos e, portanto, tinham direito a dois
abonos tiveram um deles suprimido.
Concretamente houve achatamento salarial posto que a nova carreira posicionou os servidores inicialmente no
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A terceira etapa da reformulação das carreiras envolveu a publicação dos decretos que
as redefiniu e tratou das regras de posicionamento dos servidores. Houve uma transformação
das antigas classes de cargos para as novas carreiras, na escolaridade do cargo efetivo
ocupado, no vencimento básico ao qual corresponde o nível e o grau ocupado pelo servidor e
na lotação do cargo. Por fim o posicionamento se dá com a publicação da resolução conjunta
da SEPLAG com o órgão de lotação.
Segundo os próprios gestores, as características mais importantes são comuns a todas
as carreiras. Essas foram construídas com base em conceitos considerados importantes e ainda
padronizados, segundo esses gestores. Alguns desses conceitos já haviam sido apresentados
antes como é o caso do grupo de atividades. A definição de carreira aparece como “conjunto
de cargos de provimento efetivo, agrupados por sua natureza e complexidade e estruturados
em níveis e graus escalonados de acordo com a responsabilidade e as atribuições” (CHOQUE
DE GESTÃO, 2003, p.199).
O cargo efetivo é aquele que possui natureza estatutária (ou seja, preenchido
atualmente através de concurso público) em seus direitos e deveres, sendo uma unidade de
ocupação funcional do quadro de pessoal com criação, remuneração, quantitativo e
responsabilidades definidas em lei. É privativo de servidor público estatutário. O quadro de
pessoal é composto pelos servidores estatutários os ocupantes de cargos comissionados, ou
seja, nenhuma outra modalidade de vinculo é considerada parte do quadro.
As posições que o servidor pode ocupar ao longo do tempo na carreira estão
distribuídas entre níveis, trata-se do escalonamento vertical dentro da mesma carreira com
cargos estruturados em graus que é a organização horizontal dentro mesmo nível. Os gestores
consideraram inovação a eliminação da organização das carreiras em classes que foram
suprimidas dando lugar aos níveis, expressão da modernização. Com a criação dos níveis, a
progressão na carreira deixou de depender de concurso interno, o chamado acesso. O
limitador para o desenvolvimento na carreira passou a ser a Avaliação de desempenho 60.
Contudo as carreiras comportam vários níveis com exigência de escolaridade distinta de
forma a tornar-se um ‘incentivo’ à qualificação por parte do servidor.
primeiro nível e grau exigido para a função e o governo se deu o tempo de 36 meses para “corrigir” o erro. Por
exemplo: um professor das séries iniciais do ensino fundamental com nível superior e mestrado e dez anos de
exercício foi enquadrado como professor com formação para o magistério no nível médio. Houve perda real de
salário e um período de desordem financeira na vida dos trabalhadores que foram surpreendidos por esta
condição rebaixada. O período no qual esta desordem funcionou representou a apropriação por parte do
governo, da renda trabalho e sinal da expropriação presente na racionalidade da gestão que foi implantada em
MG.
60
Acesso:Lei 10. 961/1992 retornar a página 201 do choque de gestão no 1º parágrafo e colocar a explicação.
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Na realidade, a dimensão mais importante da reestruturação é permitir a flexibilidade
na execução de várias tarefas e um maior controle do governo sobre o processo de trabalho
em seu conjunto. O trabalhador do serviço público torna-se cada vez mais parte, peça de um
processo mais amplo sobre o qual tende a perder progressivamente o controle e deixa de ser
sujeito dos processos de gestão.
Esse movimento no real se expressa pela ampliação da flexibilidade caracterizada pela
redução das carreiras e pela ampliação das atividades. Nesse sentido, ao flexibilizar o trabalho
amplia-se o controle que os patrões, no caso o governo, detêm sobre o trabalhador.
Observamos nessa reforma elementos que vimos chamando de reconversão docente
que na verdade é parte de um processo mais amplo que se estende a outros setores do serviço
público, apontando para este trabalhador multitarefas 61.
Nas leis que instituem os novos planos de carreiras do poder executivo, as
atribuições dos cargos foram definidas de maneira ampla e genérica, de forma a
abranger diversas categorias profissionais, proporcionando uma carreira com
servidores multifuncionais, com multitarefas, além de tornar mais simples a
renovação dos quadros de pessoal”. (CHOQUE DE GESTÃO, 2003, p. 201,
grifos nosso).

Esse processo amplia a mobilidade da mão de obra e permite substituições mais
rápidas, o que demonstra o avanço do governo no controle dos processos de trabalho pelo
cálculo do processo e padronização, cujo objetivo mediato é “impor de forma rigorosa a
depreciação do trabalhador, a intensificação, a economia de materiais e assim por diante” ao
aprofundar as formas de subordinação real do trabalhador. (BRINGTON, 2001, p. 27).
Os gestores indicam claramente no texto do documento o avanço das ações de
gerência com vistas a esse controle, na simplificação do trabalho conforme dito na
citação, organizando as carreiras de maneira ampla e genérica, objetivando também a
facilidade na renovação de pessoal.
Assim a criação de carreiras que abranjam diversos órgãos e entidades com
finalidades e competências afins, somada a uma descrição mais ampla das
atribuições dos cargos, facilita a movimentação dos servidores (transferências,
mudança de lotação etc.) entre os órgãos e entidades que possuem carreiras em
comum permitindo que as necessidades de pessoal da administração pública
possam ser atendidas com maior acuidade, provendo-se com rapidez a
demanda de recursos humanos nas áreas eventualmente mais carentes. Neste
61

Reconversão: Manifesta-se então como uma exigência do capital no processo de modelar a força de trabalho
adequada aos processos de valorização e, para tanto, utiliza-se de todo o léxico da ideologia da
empregabilidade, do capital humano, do empreendedorismo. Reconversão docente é um termo presente nas
reformas de Portugal e Espanha, analisados por SHIROMA e EVENAGELISTA (2008). O conceito significa
em síntese a modelagem do trabalhador flexível em educação, conforme explicitaremos mais adiante.
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sentido, promoveu-se a fusão de diversas classes e cargos, o que resultou na
transformação das 893 classes de cargos anteriormente existentes em apenas 128
carreiras. (CHOQUE DE GESTÃO, 2003, p. 202, grifos nossos).

Outra medida que aponta nessa direção é a padronização da denominação das carreiras
conforme o nível de escolaridade, ainda que, conforme o documento existam grupos de
atividades com denominação própria como de Procurador do Estado, Professor da Educação
Básica, por exemplo. A forma de ingresso nessas carreiras, por força constitucional, se dá por
meio de concurso público de provas ou provas e títulos. Há a possibilidade de ingressar em
nível mais elevado da carreira escolhida em função de nível superior de escolaridade na
mesma estrutura a partir de concurso público no qual esteja prevista a exigência desse. Nessa
ocasião era necessário o ajuste na legislação.
A flexibilização aparece ainda na questão da remuneração. Caso um servidor fizesse
concurso para uma das novas carreiras e essa tivesse remuneração inferior a de origem, o
servidor poderia receber a diferença através de uma vantagem pessoal de novo ingresso
(VP/NI), só modificada através de revisão geral da remuneração. Conforme já foi descrito, a
carreira se estrutura verticalmente em níveis e horizontalmente em graus pelos quais o
servidor, em tese, pode “evoluir” por progressão e promoção. A progressão se dá pela
passagem a graus subsequentes dentro do mesmo nível.
Tem direito à progressão o servidor que tiver dois anos de efetivo exercício no mesmo
grau e tiver recebido duas avaliações periódicas satisfatórias 62. Já a promoção tem exigências
maiores, pois implica em mudança de nível. Como parte das regras que são comuns a todas as
carreiras, os servidores em efetivo exercício devem ter cumprido o interstício de cinco
anos em um mesmo nível, tendo recebido cinco avaliações individuais satisfatórias desde
a promoção anterior e, quando necessário, comprovar a escolaridade mínima exigida.
É importante destacar que o próprio documento assinala o fato de que as avaliações de
desempenho individuais como instrumento de desenvolvimento nas carreiras foram previstas
desde a lei 10.961 de 1992, ou seja, desde o governo Hélio
Garcia (1991-1994) e o Programa Pró-Qualidade, antecipando-se, inclusive, à própria
Reforma do Estado em âmbito Federal63.
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Em várias situações, inclusive de licença para tratamento de saúde de cônjuge, pais ou filhos o servidor perde
o direito a progressão. Este e vários outros procedimentos têm dificultado o processo de progressão e
promoção de tal forma que nas reivindicações recentes dos trabalhadores em educação um item de pauta é o
“descongelamento” da carreira, tema que abordarei no tópico específico.

63

PROGRAMA PRÓ-QUALIDADE: reforma do Estado promovido em Minas Gerais sob os auspícios do
Banco Mundial que se constituiu a partir de três elementos de modernização do estado: Institucional,
financeira, administrativa. O eixo fundamental foi a busca da qualidade. Em educação isso se traduziu pela
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A dita avaliação (ADI) só foi instituída e regulamentada com o Choque de Gestão, em
2003, sendo realizada para todos os servidores a partir do segundo semestre de 2004. Os
gestores destacam o fato de que não houve promoções e progressões em vários órgãos e
entidades do poder executivo do estado após o posicionamento efetuado a partir do Decreto
36.033 de 1994, que regulamentou a lei 10.961 e dispõe sobre as diretrizes para a elaboração
das carreiras, ainda no governo Hélio Garcia. Mais uma vez o destaque é a avaliação de
desempenho individual como o eixo mais importante para a progressão e a promoção do
servidor em detrimento do tempo de serviço que deixou de ser considerado.
Outro destaque bastante significativo é que as leis das novas carreiras definem que o
posicionamento do servidor deve se dar no nível com o mesmo requisito de escolaridade
exigido para o ingresso. Observa-se que a “lei define”, coloca a ação de forma muito abstrata,
pois naturaliza uma condição que é dirigida por seres humanos reais, na concretude da luta de
classes, apesar da forma asséptica com a qual a apresentação de todo o processo de reforma é
feita.
Na prática, isso significou um recuo no desenvolvimento dos servidores nas suas
carreiras, pois não houve transposição automática e nem diretamente correspondente no novo
quadro de carreiras. Em alguns casos, conforme já assinalado, houve expressiva redução de
salários, inclusive.
Um elemento de convencimento que reveste a coerção à mudança de carreira é, além
do longo período de estagnação do modelo anterior, a suposta possibilidade de escolha de
permanência na carreira antiga ou passagem para a nova. Essa escolha está condicionada pelo
fato de que permanecer na carreira antiga significava estar na carreira congelada, cujo
processo de estagnação se aprofundaria.
Os servidores que optam por permanecer na carreira antiga não fazem jus às
vantagens criadas nas novas carreiras (...). assim os valores das novas tabelas de
vencimento básico; os mecanismos de desenvolvimento na carreira relacionados ao
mérito do servidor; os instrumentos de incentivo e reconhecimento do
aperfeiçoamento e ampliação de sua formação; bem como outras vantagens
previstas para novos Planos de Carreiras não beneficiarão os servidores que
manifestem a opção em questão (CHOQUE DE GESTÃO. 2003, p. 204).

O documento traz a ressalva de que a opção pela carreira nova não implica em perda
dos direitos e vantagens recebidos até então. Na prática, todos esses elementos levam o
busca da eficiência e da produtividade e pela mudança da concepção sobre a educação e seus problemas. Estes
deixam a órbita das políticas públicas e de problemas estruturais a ela relacionados e tornam-se meramente
uma questão de gestão. Este foi o início da concepção de qualidade empresarial aplicado à educação em Minas
Gerais. FIGUEIREDO 2006.
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servidor à escolha pela carreira nova. Havia o receio de que a opção pela permanência na
carreira antiga levaria à estagnação ainda maior, já que não
haveria nenhum critério de progressão ou promoção válido a partir da regulamentação
das novas carreiras64. Vale destacar que as carreiras antigas já estavam defasadas, ampliando
ainda mais as perdas dos servidores que nela permanecessem.
Supostamente haveria a irredutibilidade da remuneração e que ao servidor inativo
seriam asseguradas as mesmas regras de posicionamento estabelecidas aos demais servidores.
Os gestores asseguravam que seria utilizado o cargo, o nível e o grau em que se deu a
aposentadoria. Se por um lado, isso foi em alguma medida respeitado, por outro não houve
equiparação ou a atribuição de mecanismos de reajuste, resultando em grande defasagem
salarial dos servidores aposentados, com destaque para a carreira da educação básica, nosso
objeto específico de análise. Os gestores consideram um enorme avanço a reestruturação das
carreiras, pois a partir dos incentivos criados pela via da meritocracia, teriam garantido
enorme progresso à “qualidade” do serviço público prestado.
No que diz respeito aos resultados imediatos da reestruturação, um elemento
apresentado como positivo foi a extinção de 79.865 cargos de provimento efetivo que em sua
maioria exigia nível de escolarização fundamental. Boa parte desses cargos é dos chamados
auxiliares de serviços e estão vinculados à conservação e limpeza. O que ocorreu na prática
foi um processo de exclusão e inclusão forçada (FONTES, 1998). Esses cargos deixam de
pertencer a carreira a qual estavam vinculados, os quadros de pessoal não são renovados e os
cargos são extintos.
Logo, trabalhadores com esse nível de escolarização não poderão mais pleitear vagas
no serviço público estadual. Por outro lado, avança o processo de terceirização desse tipo de
serviços no qual as empresas oferecem os funcionários e esses recebem, como salário líquido,
menos do que o salário mínimo. Implica em uma inclusão forçada, na forma que interessa ao
capitalista, ainda que estejamos tratando do setor público de serviços.
Ainda segundo os gestores, a extinção permitiu a criação de 43.649 cargos de
escolarização intermediária e superior, o que significa que a espoliação dos setores mais
pauperizados dos trabalhadores permite o redirecionamento de recursos e vagas para setores
mais escolarizados, inclusive das camadas médias urbanas (ainda que sejam os assalariados).
O enxugamento dos postos de trabalho no setor e dos recursos do fundo público é evidente. O
próprio documento afirma que entre a extinção e a criação de novos cargos foi feita uma
64

Notas de pesquisa do mestrado. Acompanhamento de Assembléias e Análise de Boletins e Informativos do
Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais para o período de 2003 a 2006
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economia de R$ 27.622.700,00 pela redução de 36.216 cargos do executivo estadual. O
argumento é que como parte da racionalização da gestão esse enxugamento permitiu a
abertura de vagas em que a demanda era maior. Os critérios para definição não ficam claros e
muito menos em quais setores e o porquê.
A reforma também permitiu a construção de carreira mais flexível e a ampliação das
jornadas de 30 para 40 horas na maioria das secretarias, obviamente isso expressa uma
intensificação do trabalho. Além disso, como as carreiras mantiveram os mesmos rendimentos
e ainda a restrição do gasto com o pessoal de acordo com a Lei de responsabilidade fiscal,
concluo que houve ampliação da exploração pela apropriação do fundo público não gasto na
remuneração de pessoal ou na ampliação do quadro de servidores o que, chamaríamos de
ampliação da mais valia se estivéssemos tratando do setor que imediatamente a produz.
Todas as carreiras tiveram suas cargas horárias e regimes de trabalho regulamentados
a partir da reestruturação das carreiras expressando assim sua verdadeira natureza. Outro
indício da natureza espoliadora da reestruturação é a ênfase dada a ampliação do
processamento de dados via microeletrônica. Esse se constitui como instrumento privilegiado
de controle sobre o trabalho, já que:

as informações são imprescindíveis para o desenvolvimento na carreira, bem como
para a realização e registro da avaliação de desempenho individual, a especial e as
modalidades de remuneração variável a elas vinculadas. (FONTES, 1998, p. 207).

É textual a afirmação de que a microeletronização permite maior controle dos cargos
dos órgãos e entidades. O ajuste significou também maior alinhamento entre os instrumentos
legais e as ações gerenciais, o que é interpretado pelos gestores como “inovação”.
Outra dimensão importante das mudanças no alinhamento das pessoas é o
“realinhamento das competências”. O documento “Choque de Gestão” dedica um capítulo
inteiro a elas. Esse é um tema considerado pelos gestores da reforma como central na política
de recursos humanos. Ressaltam que o conceito é tema na gestão de pessoas tanto no setor
privado como no público. E esses modificam-se conforme as mudanças na base técnica se
universalizam, Brighton (apud SILVA, 1991).
As características da competência são conhecimentos, habilidades e atitudes, que
englobam aspectos cognitivos, técnicos, sociais, afetivos. Tomando as competências como
conceito chave de estruturação das atribuições para os cargos e que nortearam as avaliações,
os gestores da reforma apresentam uma concepção empobrecida do que seria o conhecimento,
típica dos que assumem a concepção instrumental da formação.
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...o conhecimento é constituído de uma série de informações assimiladas e
estruturadas pelo indivíduo, ou seja, o saber que a pessoa acumulou ao longo da
vida. Refere-se ao conhecimento técnico, aos treinamentos, à capacitação, à
elevação de escolaridade e à formação profissional do indivíduo. (CHOQUE DE
GESTÃO, 2003, p. 212).

Mas não só um “acúmulo de informações”, as competências também compreendem as
habilidades, ou aquilo que na linguagem empresarial vem sendo chamado de “eficácia”.
A habilidade é a prática do conhecimento, a experiência. Está relacionada ao saber
como fazer algo ou à capacidade de aplicar ou fazer algo produtivo do
conhecimento adquirido. (...) A última característica da competência é a atitude que
diz respeito aos aspectos sociais e afetivos relacionados ao trabalho. (...) diz
respeito a vontade de fazer (CHOQUE DE GESTÃO, 2003, p. 212).

Assim a competência é um complexo de elementos que perpassa as experiências de
vida para além da formação inicial específica e diz respeito a incorporação de forma objetiva,
nas relações de produção, da subjetividade do trabalhador reduzida a aplicação imediata e
produtiva , interessada ao patrão. Ao contrário da forma como é descrita, a competência se
apresenta como uma brutal redução das capacidades criativas do/no trabalho, pois vinculadas
a parâmetros previamente estabelecidos e criteriosamente medidos e avaliados.
É a tentativa de aprisionamento da subjetividade do trabalhador. Nas palavras dos
gestores “A consequência da atitude é ampliar a reação positiva ou negativa de uma pessoa,
ou seja, sua predisposição em relação à adoção de uma ação específica” (CHOQUE DE
GESTÃO, 2003, p. 212). Nesse sentido significa a adesão ao projeto, ao consenso ativo diante
da nova forma de organização do trabalho. E assim “a atitude tem sido considerada uma das
características da competência mais importantes” (CHOQUE DE GESTÃO, 2003, p. 213).
Do ponto de vista corporativo, a competência pressupõe um alinhamento vertical posto
que se associa as noções de eficiência e eficácia. Assim, torna-se um instrumento estruturador
para a realização do capital, ou seja, o momento no qual os atributos do trabalhador individual
são apropriados pela equipe e tornam-se a expressão da competência corporativa e é a
expressão da maior subsunção do trabalhador65. A competência como atributo da “empresa” e
como dimensão coletiva do trabalho pressupõe o alinhamento com os programas e projetos
estratégicos registrados tanto no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI como
o Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG.
Através do eixo das competências as organizações mapeiam aquelas que já estão à
65

Passa a integrar o chamado “Capital Intelectual”, Em: SANTOS, Mª Aparecida T. Dicionário da educação
profissional em saúde / Isabel Brasil Pereira e Júlio César França Lima. (org) 2.ed. rev. ampl. - Rio de Janeiro:
EPSJV, 2008.
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disposição para apropriação e as que devem ser “adquiridas” para atender as “novas demandas
da sociedade” em tempos de acumulação flexível. O instrumento que serve a esse propósito é
o acordo de resultados, já descrito anteriormente e que nomeia a segunda geração do choque
de gestão (Estado para Resultados).
Para otimizar o processo de formação do capital intelectual, torna-se necessário na
visão dos gestores “ uma clara definição de competência auxilia na definição da estrutura dos
cargos efetivos e comissionados, com planejamento da força de trabalho necessária para
atingir as finalidades e objetivos da instituição”. Explicita-se a classificação da força de
trabalho e a busca de maior rigor e controle sobre sua atuação. A tarefa do gestor nesse
modelo, ou sua competência, reside em identificar os “meios para gerar e utilizar o
conhecimento e a habilidade das pessoas para produzir inovações e alcançar melhores
resultados, bem como potencializar os recursos humanos existentes e atrair novos talentos”
(CHOQUE DE GESTÃO, 2003, p. 213).
Assim, a gestão por competência é o instrumento ordenador do trabalho de forma
ampla em uma empresa, complexo de empresas ou no serviço público. Ela estrutura o
planejamento, a atuação da gestão e a classificação e a atuação da força de trabalho cujos
instrumentos articulados são, com destaque para a avaliação de desempenho como elemento
de coerção, a avaliação 360°(a que envolve o feedback ao avaliado), a construção das
carreiras e da política de remuneração com base na meritocracia, tendo como exemplo o
prêmio de produtividade, política de desenvolvimento dos servidores e a universidade
corporativa66.
O fetiche que a avaliação de desempenho exibe é que teria o poder de reduzir gastos
inclusive com treinamento de “executivos”, pois ao descrever as competências desejadas o
processo de treinamento teria ficado mais focado e racional. Concretamente ela “obriga” e
condiciona o trabalhador a buscar, ele mesmo, esse treinamento e responsabiliza-o quando as
metas não são atingidas justo porque nessas condições ele, o trabalhador, não teria sido
“competente”. O documento e a prática de gestão por competências estão tão afinados com a
lógica empresarial que até a léxico utilizado é idêntico, inclusive, quando se trata da gestão
pública.
A avaliação de desempenho dos servidores com o ‘feedback 360°’ possibilita
66

Além da Fundação João Pinheiro, tradicional na formação de quadros intelectuais para o Planejamento e
Gestão do serviço público. Além da Escola de Governo em Minas Gerais o Estado também criou, no caso
específico da Educação, a Escola Magistra que o governo anuncia como “A Escola da Escola”. Para Conhecer
a Magistra: http://magistra2.educacao.mg.gov.br/
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identificar características de habilidade, conhecimento e atitude dos servidores da
instituição, bem como levantar as necessidades de treinamento para o crescimento
dos colaboradores na empresa. (CHOQUE DE GESTÃO, 2003, p. 214, grifos
nossos).

Os gestores destacam, em vários momentos, o ineditismo dessa experiência em Minas
Gerais, inclusive como justificativa para a necessidade de ajustes futuros na política, que se
apresenta como primeira fase no Choque de Gestão que teria caráter emergencial, conforme já
discuti exaustivamente.
A busca pelo controle da força de trabalho e seu ajuste às demandas do mercado
fizeram surgir as universidades corporativas como meio de controle sobre a formação. A
própria concepção é restritiva e fetichizada na medida em que identifica o conceito de
universidade aos espaços de “capacitação” típicos dos treinamentos empresariais. A noção de
competência é que permite essa redução.
Ao identificar o saber com elaborações que diluem os espaços formais de produção do
conhecimento, incorporando via senso comum as “experiências de vida” e privilegiando-as
em detrimento da formação acadêmica e por cindir o pensar do fazer, privilegiando o último,
essa cisão orgânica, típica do pensamento burguês e da lógica formal, contribui por
caracterizar a formação teórica como inoperante, como perda de tempo reforçando os
preconceitos do senso comum diante do saber elaborado e imprimindo uma visão utilitarista
do conhecimento, ora negado ora dosado cuidadosamente para as várias frações assalariadas
de acordo com as diferentes formas de inserção do mundo do trabalho.

Há uma tendência de as instituições criarem as chamadas universidades
corporativas, que são centro de capacitação próprios, que desenvolvem as
habilidades de seus profissionais de acordo com suas demandas e necessidades. É
mais amplo do que um simples treinamento. É uma importantíssima ferramenta
para a implementação de um sistema de gestão por competência. (CHOQUE DE
GESTÃO, 2003, p. 214).

Assim como outras iniciativas acabaram se constituindo nas várias esferas da união, o
estado de Minas Gerais também criou uma escola de formação própria. A diferença entre esta
e outras iniciativas é a distância no tempo, sendo talvez a primeira do gênero (1992) e com
esse nome e formato. Antes dela, a maior escola de formação era a ENAP. escola de
administração pública do governo federal que remonta aos anos oitenta e carregava outra
concepção de formação.
A escola de governo de Minas Gerais incorpora a concepção de universidade
corporativa, compondo junto com a Fundação João Pinheiro e a Fundação Dom Cabral, essa
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ligada à PUC-MG, os espaços de formação dos intelectuais orgânicos do empresariado em
Minas Gerais. Atuam tanto na iniciativa privada quanto na pública, dando a direção do projeto
de dominação da classe proprietária em âmbito local, articulando-se nacional e
internacionalmente.

Em Minas Gerais, a experiência que tem sido implementada, com as características
da universidade corporativa, diz respeito aos programas acadêmicos
tradicionalmente mantidos pela Escola De Governo Professor Paulo Neves de
Carvalho, que passaram a integrar o projeto estruturador Choque de Gestão, e o
programa de capacitação e treinamento criado especificamente para atender às
necessidades daquele projeto. (...) A Escola de Governo (EG) foi criada em 1992,
com uma diretoria da Fundação João Pinheiro, para servir aos objetivos de formar
quadros técnicos de alto nível do setor públicos, contribuir para a difusão de novas
técnicas de gestão pública e desenvolver estudos e pesquisas nesta área. (CHOQUE
DE GESTÃO, 2003, p. 214-215).

A instituição oferece várias formas de acesso aos cursos tanto para qualquer pessoa
interessada como direcionados para a formação dos quadros da administração do estado.
Existem três programas ligados diretamente ao choque de gestão sendo cursos de graduação,
de especialização e o mestrado em administração pública. Nos cursos de acesso restrito, por
ocasião do registro no documento, destacavam-se as parcerias com a polícia militar e com a
secretaria de saúde para especialização. A partir de 2004 seriam oferecidos cursos de
graduação e pós em parceria com a secretaria de planejamento e
gestão. Não foi possível levantar qual o critério de ordenação da oferta da formação
através das parcerias.
A graduação em administração pública foi credenciada pelo MEC em 1994, ano da
reforma em Minas Gerais, que precedeu até mesmo a reforma do estado de Bresser Pereira
(1995, p. 216), e foi criado com o objetivo “estratégico de modernizar o serviço público
estadual”. A conclusão do curso permite o ingresso na carreira de especialista em políticas
públicas e gestão governamental, pois o concurso de ingresso na graduação tem valor de
concurso público.
No documento Choque de Gestão, consta ainda a grande de disciplinas, após a reforma
curricular de 2004, quando os gestores do curso buscam sua maior racionalização e adequação
às diretrizes do MEC. O conjunto de 3.060 horas e oito semestres concentra maior número de
disciplinas técnicas, sendo as de humanidades apenas quatro: economia, sociologia, direito e
política, compondo o núcleo básico. Os gestores consideram que para o ingresso, o número de
quinze candidatos por vaga mantém um nível de concorrência entre candidatos capaz de
“assegurar um nível de desempenho acadêmico bastante satisfatório dos alunos selecionados
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para o curso” (PEREIRA, 1995, p. 216).
Consonante à formação em nível de graduação a consecução dos estudos leva à
especialização cujo objetivo é formar técnicos de nível superior para atuar nas diversas esferas
do governo e dos diferentes poderes. O curso de mestrado é direcionado para a formação dos
formuladores da política, os intelectuais orgânicos que dirigem o projeto do governo de Minas
Gerais.
O mestrado tem por objetivo a formação de alto nível- teórica e técnica- de
profissionais já empregados ou interessados em trabalhar na esfera pública e em
Instituições de ensino superior e pesquisa. O curso capacita o estudante a usar
métodos de gestão típicos da administração pública moderna, com ênfase na
análise dos processos de formulação, implantação, regulamentação e avaliação de
políticas públicas e de gerenciamento e utilização de bancos de dados e sistemas de
informação do poder público. (CHOQUE DE GESTÃO, 2003, p. 217).

Por fim, a escola de governo também criou um programa de capacitação diretamente
ligado ao Choque de Gestão com vistas à implantação dos instrumentos do mesmo. No
período de 2004 e 2005 foi criado um projeto de treinamento para a aplicação da avaliação de
desempenho individual.
Contudo, é necessário fazer uma observação que nos dá a direção política da reforma
do estado. Na página 219 do documento choque de gestão o maior número de
certificados emitidos com exceção da oficina de textos foi de formação de pregoeiros e
de licitação e contratos seguidos com uma margem de mais de vinte certificados de diferença
e carga horária maior pela ordem: Acordo de resultados, OSCIPs e Planejamento, gestão e
finanças e em seguida Gestão de políticas públicas. Um estado voltado para a acumulação de
capital, a modelagem expressa no controle da mão de obra em exercício e altamente
regulador. Muito distante do fetiche liberal das liberdades de mercado.
A formação/educação molda para a nova sociabilidade no e a partir do serviço público,
mas também é por ele moldada. A escola de governo passou, também ela, por um amplo
processo de ajustamento e mudanças com o intuito de atender às demandas do próprio
“Choque de Gestão”. Reestruturação administrativa, expansão do quadro de professores
doutores, elevação do número de vagas, reestruturação dos currículos, ampliação de estrutura
física.
O documento registra ainda a resistência que houve ao projeto devido ao fato de que a
antiga gestão “estava habituada a pensá-la basicamente como uma instituição acadêmica,
rejeitando o papel que o novo governo pretendia lhe atribuir de sede do programa de
capacitação e treinamento para o Choque de Gestão” (CHOQUE DE GESTÃO, 2003, p. 220).
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Outro elemento que surgiu do conflito entre a escola de governo e a secretaria de
planejamento

e

gestão

diz

respeito

“à

participação

relativa

dos

conteúdos

“acadêmicos/teóricos” e os “técnicos/operacionais” na carga horária dos diferentes cursos. Os
gestores consideram que esse é um falso dilema e que consideram que “a combinação ótima
desses conteúdos não tem como ser determinada a priori, estando, portanto, sujeita a disputas”
. Contudo, tentam justificar as queixas sobre a deficiência na formação para o trabalho,
frequentemente recebidos dos egressos, ao viés acadêmico da escola, ou seja, realizando, por
fim, a cisão entre a teoria e a prática que afirmavam ser um falso dilema (CHOQUE DE
GESTÃO, 2003, p. 220).
A “solução” para esse enfrentamento foi a mudança da diretoria da Escola de Governo
conseguindo assim a mudança no direcionamento político e ideológico dado ao debate em
torno da reforma. Logo, os questionamentos em torno do perfil acadêmico do curso deram
lugar à iniciativa de tornar o corpo docente “mais diverso e plural”. A perspectiva da
intervenção desses docentes era de uma visão “mais cética ou crítica a respeito da intervenção
do Estado na economia (ou seja, inseriram um grupo mais expressivo de liberais)”.
Além disso, também foram alterados os programas de formação da Escola com vistas
a ajustá-los aos critérios estabelecidos pelas agências de regulação da educação superior como
o Conselho Nacional de Educação (CNE), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do
Ensino Superior (CAPES) e do Conselho Estadual de Educação (CEE). Essas mudanças
incluíram até mesmo ações típicas de intervenção como o remanejamento de professores que
não atendiam aos critérios estabelecidos, “a necessidade de controlar a ‘inflação de notas’,
tornando mais rigorosos os critérios para a aprovação de alunos em todos os cursos mantidos
pela escola etc.”. (CHOQUE DE GESTÃO, 2003, p. 221).
A construção do consenso e a cooptação de quadros, para além da coerção realizada na
troca dos cargos de gestão e remanejamento de professores, veio através do aporte de recursos
orçamentários a título de “reforço” da estrutura. Os instrutores para os cursos de capacitação e
treinamento foram “recrutados” fora da Escola, oriundos dos quadros da administração
estadual. A formação acadêmica e a capacitação passaram a acontecer em paralelo dentro da
escola e , segundo os autores em foco, dessa forma, não houve competição por recursos
humanos e materiais entre os programas.
Um instrumento usado para isolar o corpo docente acadêmico e menos identificado
com o projeto do governo foi o convencimento dos interlocutores da escola na secretaria de
Planejamento e gestão de que o corpo docente não detinha e não deveria se aprofundar em
absorver “os conhecimentos sobre regulamentos, processos e procedimentos operacionais
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mais específicos adotados na administração pública estadual” (CHOQUE DE GESTÃO,
2003, p. 222). Os órgãos colegiados da escola foram reformulados e passaram a contar com
um quadro expressivo de dirigentes de maneira que a direção do projeto político e pedagógico
da instituição se manteve coerente com os interesses do governo Aécio Neves/Antonio
Anastasia (PSDB/PL e depois PSDB).
Após essas mudanças ocorridas na Escola de Governo (2004/2005), foi criada através
do decreto 44.205/2006 a política de desenvolvimento dos servidores dentro da concepção do
alinhamento de pessoas, proposto pelo choque de gestão. Também foi emitida a resolução
027/2007 que tratou de disciplinar a formação dos servidores e a concessão de bolsas entre
outros. Seus objetivos foram expressos da seguinte maneira no documento Choque de Gestão
(2003, p. 223):
Com a instituição da política, será possível planejar, coordenar, executar,
acompanhar e avaliar as ações de capacitação, de elevação de escolaridade, de
formação profissional, bem como de outras ações que possibilitem o
desenvolvimento dos conhecimentos, habilidades e atitudes, para a melhoria do
desempenho do servidor público.

Um esforço amplo no sentido de garantir a direção e o processo de formação dos
servidores e, ao mesmo tempo, elevar o número de servidores certificados, foi feito no âmbito
da formação na educação básica, na profissional e na superior. A educação básica, seguindo
as orientações internacionais, foi prioridade e englobaram ações desde a alfabetização e os
supletivos até o ensino médio. As ações de educação profissional envolvem seminários,
congressos, cursos e treinamentos de curta duração e a criação da Magistra que também
oferece cursos à distância, além das demais formas já discutidas em âmbito superior e pósgraduação.
Para sistematizar e garantir os objetivos estabelecidos na política de desenvolvimento
dos servidores, foi criado o PADES, plano anual de desenvolvimento do servidor. Esse
deveria ser elaborado por cada órgão estabelecendo as ações que seriam executadas no ano
seguinte.
O mesmo decreto 44.205 estabelece as ações prioritárias. São elas: aquelas destinadas
ao desenvolvimento gerencial; as que atendem às necessidades diagnosticadas através da
avaliação de desempenho individual; cursos de introdução aos direitos e deveres do servidor;
curso de formação técnico profissional. O PADES deveria contar com 40% de recursos do
tesouro estadual para sua realização. Para sua operacionalização, temos mais uma vez o
desenvolvimento de um sistema informatizado que deve consolidar as informações sobre as

164

ações de desenvolvimento do servidor.
Segundo os gestores, esses dados informatizados sobre o PADES possibilitaria o
acompanhamento gerencial das ações do servidor; supervisionar a execução e a avaliação dos
resultados dessa política, conhecer o perfil profissional do servidor; disponibilizar quadro de
oferta de vagas para o preenchimento desses cargos; além disso, permitir o remanejamento de
servidores. A administração ganha com a flexibilidade e a mobilidade da disponibilização
da mão de obra “qualificada” ou “requalificada”67.
Essas ações de formação complementam as demais que foram destacadas como
estratégicas para o Choque de Gestão e que compõe a temática do alinhamento de pessoas,
programa estratégico em qualquer reforma do aparelho de estado com reflexos no estado
ampliado.
Para os gestores, o desafio que ficou para a segunda fase da gestão por competências é
o alinhamento entre as competências individuais, as competências da equipe ou grupo, as
competências da instituição ou organização, o planejamento e os programas de governo.
Questões que serão discutidas nas próximas duas gerações da reforma do estado em Minas
Gerais: o Estado para Resultados e a Gestão para a Cidadania.

3.2 Estado para Resultados

O segundo ciclo da reforma, convencionalmente chamado de Estado para Resultados,
é inaugurado com o PMDI de 2007- 2023. Ele cumpriu o papel de atualizar o planejamento
estratégico. Na verdade, o Plano bem como o segundo ciclo da reforma pretende aprofundar o
modelo iniciado em 2003 conforme fica claro na apresentação. O modelo de estado também
aparece ali conceituado caracterizando o clássico modelo de terceira via.
Aprofundaremos essa diretriz e pretendemos construir, desde já, um verdadeiro
Estado para Resultados, o que significa garantir à população serviços públicos com
alta qualidade, máximo índice de cobertura e aos menores custos. Subjacentes a
esse objetivo, estão a qualidade fiscal e a gestão eficiente. Pretendemos superar a
67

A abordagem profissional pelas competências pretende, então, liberar a classificação e a progressão dos
indivíduos das classificações dos postos de trabalho, a partir da construção de um conjunto de instrumentos
destinados a objetivar e a medir uma série de dados necessários à aplicação dessa lógica. Com isso, a evolução
das situações de trabalho e a definição dos empregos ocorrem muito mais em função dos arranjos individuais
do que das classificações ou da gestão dos postos de trabalho a que se referiam as qualificações. As
potencialidades do pessoal são colocadas no centro da divisão do trabalho, tornando-se um instrumento
indispensável das políticas da empresa. (RAMOS apud PEREIRA E LIMA org. 2008).
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discussão sobre qual modelo de Estado queremos para Minas ou para o País:
o Estado Mínimo, o Estado Fiscalista ou o Estado Desenvolvimentista. O
desenvolvimentismo com irresponsabilidade fiscal trará ganhos imediatos, mas
certamente insustentáveis e, por outro lado, negar a presença do Poder Público
em áreas essenciais, significa negligenciar as
graves
desigualdades
observadas em Minas. Com qualidade fiscal e gestão eficiente, é possível
construir um Estado que opera de acordo com os resultados demandados pela
sociedade e que produz esses resultados ao menor custo. (PMDI, 2007, p. 20232026, grifos nossos).

A revisão levou a definição dos chamados “núcleos focais de concentração dos
melhores esforços” o que nos remete aos projetos estruturadores. Segundo os gestores, o
modelo introduziu um conceito inovador na administração pública: os resultados finalísticos.
O planejamento se apresentou assim como norteador da transformação do modo de gestão do
estado, o estado necessário. É evidente que não há gestão do estado sem planejamento, mas a
insistência dos gestores nesse aspecto demonstra o enorme apego e de certa forma a obsessão
dos reformadores pelo planejamento e pelo controle.
O PMDI agrupa 11 áreas de resultados e 2 eixos fundamentais: a qualidade fiscal e a
qualidade e inovação em gestão pública (identificados com o ajuste fiscal e o próprio choque
de gestão), nesse sentido cada área e eixo representa um “conjunto de desafios, objetivos,
ações, indicadores e metas a ser alcançado pelo governo de Minas, essencialmente, o que aqui
está subjacente é a tentativa de superação da lógica departamental para dar foco em
resultados”. (AGENDA DE MELHORIAS, 2006, p. 31.). Observamos nos relatos
documentados o exercício da passagem de um modelo de administração eminentemente
fordista para a introdução do toyotismo.
O Estado para Resultados é a forma organizativa de funcionamento do estado baseada,
fundamentalmente, no Acordo para Resultados sendo seus objetivos e metas definidos a partir
do Plano de Desenvolvimento e, portanto, orientado para os interesses do empresariado em
sua ala mais conservadora, conforme ficou evidente na seção na qual discutimos a Agende de
Melhorias e o PMDI de 2003-2020. Nesse sentido, é destaque desse ciclo o elemento chave
que o nomeia, assim,
Cabe ressaltar, a grande contribuição que a concepção do PMDI 2007-2023 trouxe
para a efetiva incorporação do conceito de Estado para Resultados (...) criou as
condições para o refinamento dos instrumentos de gestão com destaque para os
acordos de resultados e para a implantação de um novo sistema de
monitoramento e avaliação. (AGENDA DE MELHORIAS, 2006, p. 31, grifos
nossos)

Nesse ciclo, os gestores ampliam o número de projetos vinculados às áreas sociais,
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em especial a educação. O desdobramento da reforma do estado no novo PMDI coloca a
necessidade de investir mais na formação do “capital humano”.
A compreensão que esses gestores têm do conceito de “capital humano” expressa a
atualização do mesmo no campo conservador e inclui dimensões da recomposição das
energias da força de trabalho, demonstrando refinamento no cálculo da exploração capitalista.
Igualmente nos permite inferir que a atualização do conceito de capital humano ocorre em
diálogo com os desdobramentos do conceito clássico: capital social, capital intelectual e
capital cultural68.
Nesse sentido, o segundo momento da reforma do estado coloca a formação humana
em lugar de destaque no projeto. A “nova versão” do conceito de capital humano é justificada
pela análise que esses intelectuais orgânicos do capital fazem do cenário econômico. Nessa
avaliação se dispõe a fazer uma análise da própria condição do país o que se apresenta como
uma plataforma de introdução desse grupo na disputa pela direção do projeto burguês em
âmbito nacional.
A inserção da economia brasileira em uma trajetória de crescimento sustentado
depende da superação de importantes gargalos estruturais ao desenvolvimento, que
inibem o nível de investimento do País. Por isso, a construção de um ambiente
econômico competitivo, estável, seguro ao investidor e atrativo ao
desenvolvimento de negócios faz parte da agenda estratégica do Brasil e de Minas
Gerais. A intensificação da globalização trouxe um significativo incremento do
volume de capitais financeiros e produtivos em circulação ao redor do mundo, em
busca da maior lucratividade. Tem-se observado acirrada competição internacional
por estes recursos, o que impõe ao Estado o papel de atrair o investimento através
da melhoria da competitividade sistêmica da economia local. (PMDI, 2007, p. 11).

A perspectiva integrada do capital humano é apresentada no PMDI como eixo de um
conjunto de ações que visam aprimorar a capacitação da mão de obra e garantir o
fortalecimento do capital social.

Sob o ponto de vista econômico, o principal impacto do desenvolvimento do
capital humano é o aumento da produtividade da economia. O investimento em
educação, desde o ciclo básico até o Ensino Superior e a formação para o trabalho
tem correlação direta com o retorno trazido pelo investimento em capital físico,
ampliando os níveis de renda e bem-estar. Mas esse processo de formação do
jovem depende de que o mesmo tenha recebido cuidados apropriados em saúde e
nutrição, pois quanto mais saudável e bem nutrida uma população, maior será a sua
capacidade cognitiva e a produtividade do seu trabalho. (PMDI, 2007, p. 11).

A atenção também se destina às mulheres, à maternidade e incentivo ao chamado
68

Para uma compreensão destes conceitos e de sua complementaridade: Frigotto (2001); Pereira e Lima (org)
2009.
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“protagonismo juvenil” e capacitação para o trabalho, todos expressos em projetos
estruturadores. Os objetivos estão diretamente ligados aos interesses econômicos e alinhados
com padrões internacionais de qualidade na educação (dentre os quais o documento cita a
OCDE). No campo do desenvolvimento econômico destaca-se:

Construção de um ambiente de negócios favorável. Fortalecimento e ampliação da
competitividade das empresas e dos arranjos produtivos mineiros. Promoção
agressiva de investimento, orientada para agregação de valor. Apostas estratégicas
de inovação. Reestruturação radical da institucionalidade mineira de inovação.
Formação profissional – qualificação e requalificação, orientada pela demanda.
(PMDI, 2007, p. 17, grifos nossos)

Está presente a desoneração do capital através da renúncia fiscal e apresentando o
papel do estado como de um agente facilitador para o desenvolvimento focado no
protagonismo da iniciativa privada. Apesar de todo o debate em torno da necessidade de
modernizar o setor de ciência e tecnologia e inovação, o foco continua sendo a transferência
de tecnologia, e não sua criação, com o apoio do governo.

Apesar da ênfase que será conferida a empresas âncoras situadas nas cadeias de
valor dos segmentos minerometalúrgico, metal-mecânico, agronegócio e de
construção civil, e serão feitas algumas apostas estratégicas em setores da
Economia do Conhecimento através da atração de empresas de alta intensidade
tecnológica. Dentre elas destacam-se os setores de biotecnologia, a
microeletrônica, as indústrias de softwares e farmacoquímica e a produção de
biocombustíveis. (PMDI, 2007, p. 18)

O foco na Inovação segue a mesma direção ético- política de aprimoramento e não de
criação. Merece destaque o fato de que o governo continua a centrar sua atuação na defesa dos
produtos de baixo valor agregado e historicamente desenvolvidos em Minas Gerais,
incorporando a cadeia de produção automotiva e a construção civil como parte do ciclo de
valorização iniciado com as obras dos megaeventos, da Alca-Ligth, dos programas de
habitação, e os incentivos fiscais à indústria automobilística.
Obviamente essa dimensão seletiva, reprodutora da subordinação na produção do
conhecimento e de reforço de setores da produção já consolidados coloca limites para o
desenvolvimento do “capital humano”, leia-se modelagem da mão de obra formada para a
atuação no mercado mineiro. A esse projeto de desenvolvimento restrito corresponde um
projeto de educação também restrito e que pretendo explicitar ao longo da tese.
As expressões mais utilizadas para tratar do avanço econômico que desejam para o
estado são: competitividade, agressividade, dinamismo. As ações previstas envolvem:
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“Inserção competitiva de Minas Gerais na interiorização do desenvolvimento brasileiro para o

Centro-Oeste. Integração competitiva de Minas Gerais no mercado internacional. Integração
competitiva de Minas Gerais em cadeias de valor do parque produtivo do Sudeste.
Desenvolvimento de regiões de baixo dinamismo”. (PMDI, 2007, p. 19)
A partir dos sete eixos destacados desdobram-se 57 projetos estruturadores. Destaco os
projetos de educação que são ampliados para quatro e dos quais foram retirados os
diretamente relacionados ao ensino médio, o que nos chamou a atenção. Boa parte deles segue
a orientação e tem como propulsores projetos desenvolvidos a partir do governo federal.
São eles: escola em tempo integral, desempenho e qualificação de professores, novos
padrões de gestão e atendimento da educação básica, sistemas de avaliação da qualidade do
ensino e das escolas. Cumpre destacar que embora esses projetos possam consumir recursos
algumas vezes significativos como é o caso dos sistemas de avaliação de massas, esses não
chegam a ser aplicados diretamente na escola e muitas vezes não são revertidos para o
benefício direto de alunos e professores.
Outros projetos que poderiam integrar a “carteira” da educação aparecem distribuídos
em outros eixos. O eixo do protagonismo juvenil comporta: o Poupança Jovem, Centro de
Juventude de Minas Gerais, Minas Olímpica e Promédio (melhoria da qualidade e eficiência
do Ensino Médio) e ainda Ensino Médio Profissionalizante. Questiono o que os dois projetos
ligados diretamente à formação no nível médio fazem em um eixo que não é o da educação.
Discutirei os projetos ligados ao ensino médio na seção destinada à dimensão pedagógica da
reforma.
Outros projetos estruturadores em eixos distintos também me parecem deslocados na
defesa social o projeto Escola Viva Comunidade Ativa (focado em áreas de vulnerabilidade
social) que destina recursos para equipar as escolas com a infraestrutura que toda e qualquer
unidade deveria ter, além de aulas diversificadas69. E ainda o projeto Rede de Formação
Profissional Orientada para o Mercado (que no PMDI aparece como “demanda”) dentro do
eixo Inovação, Tecnologia e Qualidade.
No eixo de desenvolvimento do norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce,
existe o projeto de aceleração da aprendizagem. Todos os projetos constam do Plano
69

Em todas as escolas participantes são realizados investimentos na infra-estrutura física, na aquisição de
recursos didáticos, na segurança escolar e na informatização da escola. Além, é claro, de ações de caráter
pedagógico, como aulas de reforço, culturais, esportivas e artísticas. As escolas recebem benfeitorias, como
construção de quadras e ginásios de esporte, criação de bibliotecas e laboratórios de informática para atender
não só os alunos como também a comunidade em seu entorno. Desse modo, alunos e comunidade se apropriam
do espaço da escola e passam a cuidar do prédio como um patrimônio de todos.
Fonte:http://www.mg.gov.br/governomg/portal/c/governomg/governo/acoes-do-governo/5807educacao/61455-escola-viva-comunidade-ativa/5794/5040
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Plurianual de Ação Governamental de 2008-2010.
O PMDI de 2007-2023 traz um item para a discussão do Estado para Resultados como
um dos eixos estratégicos do governo de Minas Gerais. Esse segundo ciclo da reforma
aprofunda a verticalização da gestão e amplia os mecanismos de controle sobre os processos
de trabalho no serviço público.
O item em questão no PMDI inaugura a discussão com a avaliação de que após a
constituição de 1988 e a estabilização de preços de 1994 e o processo de industrialização ao
qual o país foi alçado não deixam margem para que se ignore a necessidade de realização de
gastos sociais. Contudo, o tipo de política econômica que o neoliberalismo de terceira via
inaugura, exige a reorganização das formas de financiamento do estado dada a agressiva
política privatista implantada que retirou e continua retirando do controle público, importantes
empresas.
Segundo esses intelectuais três caminhos para o financiamento público se
apresentaram nesse período pós- 1994. Consideram o período de 1994 a 2005, com destaque
para 1994-1998, de expansão do gasto público e de salto da dívida pública de 30% do PIB
para 51, sendo 7% que teriam como causa a falta de poupança do setor público e cujos gastos
foram financiados pelo endividamento, “exigindo” política monetária de retração e juros
elevados. Não questionam as causas desse processo que surge como um fenômeno natural e
desenraizado da história.
Outra forma observada de lidar com as contas foi a expansão da carga tributária, no
mesmo período, com aumento de 27,9% do PIB para 38,5% em 2006, com o comentário de
que é a mesma carga tributária dos países europeus e superior ao de países como Argentina,
Chile, México, Coréia, Austrália e EUA. Não há nenhum comentário sobre o IDH e sobre a
distribuição de renda e acesso a serviços públicos.
Por fim, a terceira forma de financiamento destacada é de natureza restritiva, posto que
se observou a redução dos investimentos públicos como proporção do PIB, de 5,1% para
3,4% entre 1994 e 2004. Curiosamente todos os modelos aqui destacados foram aplicados no
período em questão, em sua maior parte por governos do próprio PSDB capitaneado pelas
oligarquias paulistas.
Na compreensão desses intelectuais, o ajuste de contas iniciado em 1998 que resultou
na Lei de Responsabilidade fiscal foi o movimento vigoroso e necessário para barrar a
escalada do endividamento. Omite-se a discussão das privatizações. Defendem que com o
equilíbrio fiscal alcançado pode-se programar a redução das taxas de juros e incentivar o
desenvolvimento. Contudo, afirmam que os resultados obtidos foram decorrentes da
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ampliação das receitas mais do que da redução das despesas.

De 2000 a 2004, a carga tributária aumentou em mais de 3% do PIB, e o superávit
primário cresceu apenas 1,1%, indicando que o ônus adicional à sociedade não foi
acompanhado por um correspondente esforço de redução de gastos do setor público
(PMDI, 2007, p. 2023,19).

O que não discutem é que o aumento da carga tributária se deu sobre a renda trabalho
e não sobre a renda capital o que caracteriza uma das formas de expropriação do trabalho e
ainda “cobram” maior redução do gasto público, o que amplia a exploração, pois a redução do
gasto ocorre com os cortes sobre as áreas sociais, conforme a ampla bibliografia sobre as
políticas neoliberais e a reforma do estado indicam.
Por fim, o caráter de classe do projeto é explicitado em seus vínculos com o
empresariado a partir da análise das despesas, ainda nas reflexões sobre o gasto público:
“Ainda do lado das despesas, o crescimento dos gastos correntes pressiona a carga tributária e
comprime os investimentos públicos”. Ao destacar as consequências desses processos
afirmam que os principais efeitos para os negócios são que a carga tributária elevada retira
recursos do setor produtivo e estimula a informalidade e, ainda, que a queda no investimento
público em áreas de incentivo à produção, não foi compensada, solicitando o incentivo ao
investimento privado uma vez que essa redução “impõe gargalos adicionais aos ganhos de
produtividade, competitividade e crescimento das empresas”. (PMDI, 2007, p. 2023).
Os gestores afirmam, por fim, quais são as causas do aumento da carga tributária e
fazem a defesa aberta de um programa mais restritivo de compromissos sociais por parte do
estado e anunciam o caráter privatista do modelo gerencial adotado.
Portanto, a expansão das despesas correntes do setor público, e não as metas do
superávit primário é a principal causa do aumento da carga tributária e redução dos
investimentos públicos. Parte dessa expansão decorre da ampliação de gastos
sociais voltados para a redução das severas desigualdades sociais observadas no
País. É perceptível, no entanto, a deficiência do Estado na provisão de serviços
públicos, principalmente quando se considera a carga tributária. Os indicadores de
segurança e criminalidade, educação, tempo para abertura de empresas, entre
outros, ilustram a deficiência estatal na provisão de serviços. (PMDI, 2007, p.
20023,19).

A solução adotada implica em ampliar o plano do choque de gestão e aprofundar o
modelo gerencial – empresarial na administração pública de Minas Gerais. Esses gestores
defendem que a taxa de crescimento das despesas públicas não era sustentável no médio prazo
(mas não explicitam o porquê).
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Entre as medidas propostas encontra-se “uma nova Agenda para o setor público
brasileiro deve considerar, inexoravelmente, o aumento na produtividade do gasto público” ,
já que mesmo com o crescimento das despesas não teria havido melhoria perceptível pela
sociedade nos serviços públicos. Temos aqui a ideia clássica do pensamento neoliberal de que
o problema não é a carência de recursos, mas a forma de gerenciamento dos processos e,
portanto, a necessidade de racionalização dos mesmos. Isso implica no enxugamento do gasto
e na maximização dos usos, o que é expresso no conceito de “produtividade”.
A outra dimensão desse processo é o controle do orçamento expresso no PPAG (Plano
Plurianual de Ações Governamentais), na LDO (lei de Diretrizes Orçamentárias) e da LOA
(Lei do Orçamento Anual) que destacam a importância do aprofundamento e integração entre
os planos em especial o PPGA e os orçamentos anuais de forma articulada ao orçamento
estadual e federal. Essa clareza administrativa quanto ao alinhamento dos orçamentos
demonstra sua funcionalidade em todas as esferas da União e a existência de um só projeto
hegemônico de ordenamento das relações sociais de produção, nesse momento da acumulação
de capital.
O Estado para Resultados, como estratégia de gestão de recursos e políticas públicas
visa a “maximização dos recursos” e os resultados do estado passam a ser medidos por
“indicadores finalísticos de qualidade” e “universalização de serviços” além do “custo do
governo para a sociedade” (PMDI, 2007).
Assim sendo, cumpre aos gestores explicitar qual seria o objetivo do estado para
resultados.
Por meio de qualidade fiscal e gestão eficiente, o objetivo-síntese da estratégia
Estado para Resultados é reduzir a participação do poder público mineiro na
riqueza, medida pelo Produto Interno Bruto (PIB) e, ainda, melhorar os resultados
para a sociedade, avaliados mediante indicadores sensíveis à evolução na qualidade
de vida dos mineiros, que resultam das estratégias descritas a seguir. (PMDI, 2007,
p. 2023,19).

A despeito da defesa de universalização o trabalho da gestão por resultados supõe a
definição de “áreas focais”, as mesmas definidas no programa do choque de gestão. Para
atingir as metas estabelecidas no PMDI, são convocados à unidade de atuação o governo as
lideranças do setor privado, lideranças políticas e do terceiro setor na construção do consenso
em torno do projeto. A realização dos eixos do PMDI pressupõe a qualidade fiscal e a
qualidade e inovação na gestão, elementos fundamentais do alinhamento estratégico do
governo de Minas Gerais.
O momento do estado para resultados alinha o núcleo gestor do governo, através do
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acordo, com as secretarias (uma a uma) e com as equipes de trabalho. Em 2007, foi feita a
revisão do instrumento com vistas ao seu aperfeiçoamento. O objetivo foi potencializar e
fortalecer outras estratégias de gestão do governo através do Acordo de Resultados, também
fortalecer o vinculo entre resultados obtidos e a concessão de incentivos.
Por exemplo, o prêmio de produtividade que é “diretamente proporcional à nota obtida
por cada equipe de trabalho” que se destaca na implantação da política salarial variável que é
a maior expressão da precarização do trabalho no serviço público em Minas Gerais expressa
pelo “aprimoramento do alinhamento estratégico”. Dividido em duas etapas a primeira foi a
pactuação dos indicadores de gasto. (AGENDA DE MELHORIAS, 2007, p. 36).
A segunda etapa identificou e estabeleceu a contribuição de cada equipe em suas
especificidades, relacionando-os aos objetivos estratégicos e definindo as metas o mais
próximas do dia a dia do servidor! Segundo os gestores os servidores “não se sentiam
incluídos no processo”, pois não conseguiam identificar com clareza qual sua contribuição. O
desdobramento do acordo para as equipes, segundo os gestores, com o estabelecimento de
metas internas para os servidores teria viabilizado o alinhamento da equipe com a estratégia
do estado. Impossível não associá-los aos círculos de qualidade.
Ainda afirmam que a nova lógica de remuneração favoreceu a rápida adesão aos
acordos de resultados70. Estava em curso a mudança na sociabilidade do trabalho no serviço
público em Minas Gerais.
A remuneração variável passou a ser uma ferramenta essencial da política de
recursos humanos e de alinhamento das pessoas à estratégia, estimulando o
comprometimento e a motivação dos servidores em relação a resultados.
(AGENDA DE MELHORIAS, 2007, p. 36).

O programa do Estado para Resultados também foi aprovado por meio de lei delegada,
a de nº 112/2007. É definido como “um programa que visa a implementação das estratégias
do governo, por meio da coordenação das ações, por área de resultados e do monitoramento e
avaliação da efetividade das políticas públicas” (AGENDA DE MELHORIAS, 2007, p. 37).
Segundo os gestores, a passagem do “Choque de Gestão” para o “Estado para
Resultados” foi uma mudança importante e profunda do ponto de vista da gestão, merecendo

70

Segundo o registro na AGENDA DE MELHORIAS 94% dos órgãos e entidades tiveram contratos vigentes
em 2009, contra 37% em 2006. O número de servidores que recebeu o prêmio cresceu de 14.119, em 2006,
para 298.000 em 2009. O valor total do prêmio aumentou de 36,3 milhões para 318 milhões em 2009. O que os
números escondem, mais do que revelam é a precarização da remuneração que se torna variável e que depende,
exclusivamente da “economia” feita no próprio orçamento do setor o que precariza as relações de trabalho e a
oferta de serviços públicos favorecendo ao governo a utilização dos recursos públicos em outros setores.
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destaque a mudança na “forma de tratar as nossas ações”. Ainda de acordo com os gestores
“Faltavam os impactos das ações sobre a sociedade, o refinamento do conceito de
planejamento, com indicadores de resultados. Foi então que surgiu a necessidade de
alinhar os projetos às necessidades que a sociedade indicava” (AGENDA DE MELHORIAS,
2007, p. 37, grifos nossos)
Os principais objetivos eram viabilizar ações coordenadas do Estado nas áreas de
resultados definidas no PMDI; Alinhar as ações estratégicas do governo de maneira que
pudesse atuar articuladamente com os órgãos encarregados da gestão de projetos
estruturadores e projetos associados, incentivar o alcance dos objetivos e metas; acompanhar e
avaliar os resultados das políticas públicas implementadas; oferecer o conhecimento das
metas e resultados ao público. (AGENDA DE MELHORIAS, 2007, p. 38).
Um dos exemplos em destaque do “novo modelo de gestão” como projeto estruturador
é o “Poupança Jovem71”, o que já demonstra a falácia e o populismo doprocesso. As linhas
gerais do projeto estão apresentadas esquematicamente na mesma página dos objetivos do
Estado para Resultados. O Poupança Jovem faz parte da primeira e da segunda geração de
projetos estruturadores e, embora esteja localizado na secretaria de desenvolvimento social,
sendo considerado um projeto de inclusão, todas as ações partem da escola, vinculada a rede
estadual de educação.
Consiste, basicamente, no pagamento de uma bolsa anual de R$1.000, 00 (o que
corresponde a 138% do salário mínimo do ano corrente) para cada aluno do ensino médio. Os
resultados esperados são reduzir a evasão escolar no ensino médio e prevenir a violência, o
uso de drogas, as doenças sexualmente transmissíveis e a gravidez precoce 72.
Os gestores colocaram uma série de condicionantes para que os alunos tenham acesso
a este “benefício” e o primeiro deles é a assinatura de um contrato no qual cada um se
compromete com uma série de ações que deverão ser desenvolvidas ao longo dos três anos.
Desde obter frequência às aulas e não ter mais do que uma recuperação e/ou reprovação. Mas
não só, o aluno cumpre uma série de exigências desde a abertura de conta em determinado
banco.
71

O Poupança Jovem é um dos projetos estruturadores do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI
- e caracteriza-se como política da juventude voltada para a inclusão social, favorecendo o acesso ao mercado
de trabalho, o domínio dos instrumentos básicos para a vida no mundo contemporâneo e o exercício pleno da
cidadania. O público-alvo do Programa são alunos regulamente matriculados no primeiro ano do Ensino
Médio, em escolas públicas estaduais situadas em municípios mineiros selecionados pela secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social. Fonte: http://www.poupancajovem.mg.gov.br/sobre/

72

Divididos mês a mês temos 11.5% e em dinheiro R$ 83,00 o salário mínimo nominal era de R$724,00 e o
necessário R$ 2.728,00 segundo o DIEESE.
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O dinheiro fica retido (em especulação para o banco) até o término do ensino médio.
Fazer toda a documentação que se exige para o ingresso no mundo do trabalho, inclusive o
título de eleitor e a carteira de trabalho, fazer o registro no sistema nacional de empregos e
também se inscrever no ENEM.
Outras ações que o estudante deve completar são diversas e vão desde ações de
voluntariado e ações sociais de caráter de lazer e entretenimento em sua comunidade, a
organização de ações de formação e atividades dentro de sua escola até cursos de capacitação,
treinamento profissional, informática e inglês que não são necessariamente oferecidos nem
pelo projeto e nem pelas secretarias envolvidas ou pela escola. Indicando o “protagonismo
juvenil” e uma ação pedagógica de desenvolvimento de capital social e “espírito”’
empreendedor no estudante.
É a melhor versão da “autonomia” defendida pelo pensamento liberal. Ao que parece,
analisando o “cardápio de atividades” e a pontuação que cada uma apresenta, o aluno não tem
tempo de fazer absolutamente mais nada, o que se caracteriza como um princípio excludente
para alunos do noturno, em geral, já trabalhadores.
O mais curioso do projeto é que prevê toda a dinâmica na escola, mas não modifica a
estrutura escolar para dar suporte a esse aluno e nem garante as atividades extracurriculares
que o aluno deverá cumprir. O professor coordenador recebe uma bolsa pelo trabalho extra
que é basicamente de fiscalização das ações do aluno. No “cardápio de atividades” consta que
o aluno pode participar de grupos de estudo e de monitoria “acadêmica”, organizar eventos,
seminários, palestras, dentre outras atividades, o que contará evidentemente, com o trabalho
dos docentes e não apenas com o coordenador do projeto.
Além de todo o debate pedagógico que pode ser feito em relação ao “pagamento”
pelos estudos em idade tão jovem e ainda o viés de sociabilidade neoliberal presente em todas
as atividades, que é óbvio que assim seria, cumpre fazermos outro destaque: as atividades de
livre escolha e feitas fora da unidade escolar são indutoras de formação para determinado tipo
de trabalho, já que focam a atuação no aprendizado de língua inglesa e informática.
O projeto é mais um que retira a centralidade das ações relacionadas à formação do
espaço escolar, do professor ao mesmo tempo em que deles solicita a mão- de- obra,
comprometendo o planejamento educativo da escola, ou melhor, retirando desse planejamento
sua “eficácia” para usar um conceito do jargão empresarial. Aprofunda-se a perda de
identificação e do sentido do trabalho do professor.
Esse projeto foi tomado como exemplo das formas que as alterações vão sendo
implantadas e sua dimensão pedagógica. Ele também assinala a organização de ações em
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políticas públicas que perpassam várias secretarias com forte distribuição horizontal de tarefas
e controle vertical, com a mediação do empreendedor público. Essa forma de organizar a
gestão indica o modelo híbrido no qual se associam elementos fordistas e os toyotistas.
O Estado para Resultados foi pensado como uma estrutura temporária, alinhado ao
pressuposto da qualidade vinculado ao gasto público, está diretamente ligado ao vicegovernador, coordenador do programa, e a secretaria de planejamento e gestão. Dentro da
estrutura organizativa existem as unidades de gestão estratégica – responsável pelas reuniões
de acompanhamento e presidida pelo vice- governador; unidade de indicadores que é
responsável pela montagem do sistema de monitoramento e avaliação do governo (acompanha
indicadores, pesquisas e avaliações); assessoria técnica (como apoiador do funcionamento do
programa e as questões burocrático-operativas como orçamento, gestão de serviços, assessoria
jurídica, tecnologia da informação e gestão da mesma) e ainda a unidade de empreendedores.
A burocracia do estado se ajusta ao funcionamento empresarial e a equipe de gestores,
considerados executivos e/ou empreendedores. No primeiro escalão, são organizados e
monitorados, pelos comitês de resultados, que se reúnem com o vice-governador, em tese,
isso aumenta a orientação para a “efetividade” nas ações das políticas públicas 73. Um dos
objetivos na busca dessa efetividade é a ampliação da responsabilização dos executivos pelos
resultados.
O grau de controle desejado pode ser avaliado por nós pelo nível de detalhamento dos
indicadores, pois são os elementos que permitem a realização da avaliação do desempenho,
critério último de medição da “efetividade”, da “eficiência” e da “eficácia”. Com a revisão do
PMDI, em 2007, foram estabelecidos 106 indicadores com metas para os anos de 2011 e
2023!
Ao final de um ciclo de avaliação/trabalho o estado para resultados prevê uma
“entrega” de resultados. Nesse primeiro momento pós-reformulação e realização de pesquisas
e avaliações das políticas públicas foram realizadas três “entregas”, conforme relato na
Agenda de melhorias: avaliações de impacto para que ao final de 2010 o governo obtivesse
maiores informações sobre a “efetividade” das políticas desenvolvidas para, então, selecionar
73

A efetividade diz respeito à capacidade de se promover resultados pretendidos; a eficiência indica a
competência para se produzir resultados com dispêndio mínimo de recursos e esforços; e a eficácia, por sua
vez, remete à capacidade de alcançar as metas definidas para uma ação ou experimento. Fonte
http://www.tron.com.br/blog/2010/04/a-diferenca-entre-eficiencia-eficacia-e-efetividade/:
Já
a
combinação do Acordo para resultados que garante autonomia as chefias na implantação da política sendo esta
amarrada pelas metas e pelos acordos, com um instrumento de controle do trabalho baseado na avaliação de
desempenho individual temos a combinação que institucionaliza o assédio como instrumento de gestão, ainda
que não esteja declarada esta vinculação este arranjo é a semente de todas as formas de opressão que vemos em
escalada tanto nas corporações como no serviço público.
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os projetos cujo impacto seria avaliado e mensurado.
Outra “entrega” foi a pesquisa por amostra de domicilio de Minas Gerais objetivando
cobrir as lacunas referentes a informações sócio-econômicas, garantindo um melhor
monitoramento do Estado. Por fim, a pesquisa de controle de qualidade dos serviços públicos
que visa o diagnóstico das condições dos chamados “equipamento sociais” como escolas e
unidades de saúde.
Organizando essa verdadeira linha de produção cujo motor da ação é o monitoramento
constante, temos a unidade de empreendedores. Essa unidade é considerada a verdadeira
inovação na gestão do Estado para resultados e é responsável pelo acompanhamento e
avaliação dos cargos de empreendedores públicos.
Foram criados 90 cargos alocados diretamente vinculados a projetos estruturadores e a
secretarias formando o que os gestores denominam uma “rede de acompanhamento e
monitoramento” (AGENDA DE MELHORIAS, 2007, p. 40). Ao mesmo tempo em que a
figura do empreendedor público se apresenta como um interventor nos vários órgãos, por
outro lado se apresenta como a expressão máxima da precarização e da organização flexível.
São cargos de recrutamento amplo (ou seja, tanto na iniciativa privada quanto no
serviço público) sem concurso e por tempo determinado, conforme explicitei na seção
anterior. Foram contratados para ocupar cargos comissionados diretamente ligados ao
Programa Estado para Resultados em apoio à coordenação das áreas de resultados, da gestão
dos projetos estruturados e/ou associados e gestão de áreas consideradas estratégicas pelo
governo.
Todo o trabalho é desenvolvido a partir de um comitê de pré-qualificação e
acompanhamento do trabalho dos empreendedores públicos (COPEP), composto por cinco
membros selecionados devido “a notória experiência” em administração pública.
A organização flexível, como nova cultura do serviço público, se estabeleceu como
organização “acima da lógica das estruturas organizacionais” constituindo um elemento
hibrido de organização do trabalho no serviço público mineiro, no qual
[...] juntamente com a nova versão do Acordo para Resultados e seu
desdobramento no prêmio por produtividade, foram criados os cargos de
empreendedores públicos: profissionais selecionados rigorosamente por critérios de
boa formação e experiências profissionais, que foram designados a atuar no
programa estado para resultados. O modelo demonstrou a viabilidade de adoção
pela gestão pública de um sistema de remuneração variável vinculado a uma
política de contratação de resultados. (AGENDA DE MELHORIAS, 2007, p. 41).

O Cargo de empreendedor público, que o Programa Estado para Resultados criou,
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configura-se como “unidade de empreendedores” e é responsável, segundo os gestores, por
um sistema que inova na seleção, alocação, acompanhamento e avaliação de cargos em
comissão que passam a ser considerados empreendedores públicos, tendo como objetivo
apoiar as ações estratégicas do governo (AGENDA DE MELHORIAS, 2007, p. 39).
O empreendedor público é um elo importante no desenvolvimento dessa política Para
a criação do cargo e a elaboração da proposta foram consultores e apoiadores. “A Rede por
uma Gestão Pública Inovadora”, as empresas de consultores

McKinsey & Company,

Macroplan, Fundação Dom Cabral, Movimento Brasil Competitivo e o presidente do Banco
de Desenvolvimento de Minas Gerais, Paulo Paiva participam dessa iniciativa.
Além disso, para a criação do Programa, foram ouvidos vários stakeholders74 através
de entrevistas, para coleta de dados a fim de moldar o cargo de acordo com as expectativas,
fazendo uso do olhar “experiente” do setor privado. Os principais entrevistados foram
empreendedores públicos, ex-empreendedores públicos, servidores ’pares’, membros do
comitê de pré-qualificação dos empreendedores (COPEP), consultores responsáveis pela préseleção, equipe de gestão.
A criação desse cargo na estrutura administrativa do estado implica em mudanças na
natureza da relação do servidor com seu empregador. Isso terá consequências na revisão do
estatuto do servidor público, analisada na seção sobre trabalho docente. A palavra de ordem
que justifica a criação desse cargo é a inovação e a modernização da gestão.
O Empreendedor é um cargo que surge entre o primeiro escalão do governo e demais
chefias. São como executivos. Em vários documentos do governo, são chamados de “força
tarefa”. São os responsáveis pela implantação das 13 áreas de resultados que compõe essa
etapa da reforma, pelos projetos estruturadores e pelos projetos vinculados. Nas áreas de
resultados se dividem em agendas setoriais e ações estratégicas.
A estratégia do governo foi criar cargos para “dar suporte” ao Estado para Resultados
e a implementação da estratégia. Segundo o documento em foco, a Lei delegada 174 previu “a
alocação estratégica de profissionais de alto nível técnico e gerencial. Foram criados 90
cargos de livre nomeação do governador que, devido a sua vinculação ao programa Estado
para Resultados, serão extintos juntamente com o EpR em 31 de janeiro de 2011 ” (AGENDA
DE MELHORIAS, 2007, p. 7).
Segundo os autores desse documento, o cargo tem caráter “artesanal” porque sua
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Stakeholders: grosso modo, aqueles que possuem interesse em participar de determinado projeto, que aceite
correr riscos ou que podem ser por ele influenciados. A comunidade, outras áreas da empresa, concorrentes,
fornecedores, investidores e acionistas, governos etc.
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realização se dá de maneira “individualizada e customizada” (AGENDA DE MELHORIAS,
2007, p. 7). Entendo que o modelo “just in time” chegou a gestão de pessoas. Esses
executivos são contratados para desenvolver determinados projetos; é um contrato por tarefa e
por tempo determinado e inaugura um grau de flexibilidade bastante novo na administração
pública. Suponho que o objetivo é ampliar o controle vertical sobre o processo de reforma e
desvincular a implantação de qualquer perfil de funcionário que, sendo de carreira, já tenha
uma identidade constituída com o serviço público, assim a força do “capital” do atuar “sem
amarras”, conforme nos indica o Grupo de Brighton. Segundo os gestores da reforma o
empreendedor público:
Foi idealizado como um profissional que traz um novo olhar, que agrega novas
experiências. Desde o primeiro momento o grupo foi sendo elaborado de forma
complementar com estas pessoas vindas do mercado e servidores do estado. Cabe
ressaltar, também, que o foco do programa Estado para Resultados é, sobretudo, de
alocação estratégica de profissionais com alto nível técnico e gerencial, e não que
sejam necessariamente provenientes do mercado. O importante para o perfil dos
empreendedores é ter orientação para resultados, criando assim, uma nova
cultura no setor público, além de propiciar a execução de importantes ações para
a sociedade. (AGENDA DE MELHORIAS, 2007, p. 8, grifos nossos).

A experiência é saudada como vanguardista e alinhada com as mais modernas ao redor
do mundo. O objetivo foi criar processos de seleção que se aproximasse aos critérios adotados
na iniciativa privada capaz de selecionar profissionais “idôneos” e qualificados para gerenciar
projetos e alcançar resultados em organizações do setor público.
Os candidatos a essas vagas são selecionados por empresas contratadas para tal e
chegam ao programa por indicações que podem vir do setor privado. Com os candidatos
selecionados e qualificados e após a deliberação do Comitê responsável pela seleção, o
Programa Estado para Resultados “oferece” ao “solicitante da vaga” uma descrição detalhada
do perfil do profissional indicado para ocupar o cargo. De posse do perfil o solicitante da vaga
realiza a entrevista técnica e finalmente o empreendedor pode ser contratado.
Apesar de todo o discurso de transparência do governo de Minas Gerais e da
concepção de Estado para Resultados ter como finalidade a “entrega de resultados” para a
sociedade não há nos documentos a descrição de quem seja o solicitante da vaga. Pelo
conjunto de alterações previstas pelas três gerações das reformas podemos inferir que tanto
pode ser um gestor público de uma área regional da administração do estado como pode ser
um parceiro de uma PPP ou uma OCIP e até mesmo ONG, para o desenvolvimento de
projetos vinculados às áreas estruturadoras.
Trata-se de uma mudança qualitativa da forma de administrar o estado e que, ao
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afirmar que pretende estabelecer uma nova cultura na administração, nos permite entrever o
aprofundamento da toyotização da gestão pública e do trabalho flexível no serviço público.
A diversidade de possibilidades de atuação do empreendedor público no âmbito da
consecução da estratégia de governo impossibilita a definição exata de suas atribuições e
posição hierárquica. O foco de atuação dos empreendedores públicos é apoiar a
implementação dos Projetos Estruturadores dentro do Programa Estado para Resultados.
Entretanto, além dos Projetos Estruturadores, há Empreendedores Públicos trabalhado em
Projetos Associados, nas unidades do EpR e em Áreas Estratégicas nos órgão e entidades. A
Lei Delegada 174, que cria o cargo de empreendedor público, coloca essa possibilidade
diversificada de atuação. (AGENDA DE MELHORIAS, 2007, p. 19).
Na página 22 temos mais indícios dessa forma de atuação que é flexível e que se
estabelece como um novo vínculo no serviço público, mas também como elemento de
estreitamento e diluição da fronteira entre o público e o privado. Indicam a necessidade de se
aproximar mais os empreendedores dos stakeholders com os quais iriam trabalhar, inclusive,
no setor público. Ao comparar com o caso chileno elogiam o fato de que nesse país os
Empreendedores recebem um mapa de todos os stakeholders com os quais teriam contato.
Como a maioria dos empreendedores vem do setor privado, os autores do documento
avaliavam que deveriam dar maior suporte para que pudessem atuar no setor público.
Todo o formato como o trabalho foi desenvolvido, gerido, avaliado e com
apresentação de propostas de melhorias aliado a concepção de gestão e a noção de criação de
uma nova cultura nos leva a crer que essa é mais um programa piloto que deve vir a ser
universalizado na gestão mineira em algum momento mais a frente. Talvez na própria
construção da terceira geração do choque, o Estado em Rede e a Gestão para a Cidadania
passem a utilizar a proposta do Empreendedor para o conjunto das ações que o estado pode
desenvolver. Essa possibilidade se torna mais concreta à medida que, no mesmo período, no
qual o governo implanta o Estado em Rede, discute a reforma do estatuto do servidor com o
argumento da atualização e modernização do mesmo. Essas alterações serão discutidas no
capítulo IV.
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3.3 Estado em Rede ou Gestão para a Cidadania 75

Após o primeiro e o segundo choques de gestão voltados para o equilíbrio fiscal e a
melhoria do desempenho gerencial visando resultados o estado de Minas Gerais propõe o
desenvolvimento do “Estado em Rede: gestão para a cidadania”.
Os gestores apresentam essa nova etapa composta dos seguintes princípios: a
estruturação da gestão transversal do desenvolvimento com a suposta participação da
sociedade; regionalização das estratégias e metas governamentais com o argumento de que
contribuirão para diminuir as desigualdades; colaboração institucional e intersetorial e
colaboração também no âmbito extra- governamental e a manutenção dos modelos anteriores,
sendo o “Estado em Rede” seu aprofundamento.
Nessa dimensão do Programa Choque de Gestão destacam-se os seguintes aspectos
gerenciais: o ponto de partida é a governança em rede, uma suposta atuação transversal do
Estado abrangendo e integrando várias “áreas e atores” que seriam oriundos dos setores
públicos, privados, terceiro setor e sociedade civil. Seu período de implantação é o mandato
de Antônio Anastásia: 2010 a 2014.
O projeto visa aprofundar a gestão por resultados implantando a regionalização e ainda
acrescentando uma dimensão participativa na busca do consenso em torno do projeto político
hegemônico. Assim sendo, propõem uma governança com foco regional com o intuito de
fortalecer a interlocução entre os integrantes dos setores governamentais e a sociedade civil
organizada. 76
Esse modelo supõe a construção das chamadas instâncias colegiadas ou comitês
regionais para cada região. O mais interessante da proposta é que os representantes de cada
pasta ou secretaria são os membros do colegiado, que se ”reúnem-se para discutir
as necessidades e especificidades de cada região, priorizando as estratégias adequadas
a cada contexto” (ESTADO PARA RESULTADOS, 2010)77. A instância de decisão, ainda
que colegiada, é da cúpula do governo. A participação da sociedade civil é secundária e
cumpre o papel de legitimar as decisões do governo de Minas.
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http://www.planejamento.mg.gov.br/estrategia-de-governo/choque-de-gestao e
http://www.planejamento.mg.gov.br/estrategia-de-governo/choque-de-gestao
76
Sociedade civil organizada é entendida na concepção hegemônica como aquela da qual participam entidades
organizativas consensuais como, por exemplo, as ONGs. Sua função é elaborar o consenso entre as classes em
torno do projeto de dominação e exploração em vigor. Um sentido radicalmente oposto ao que o campo
marxista, a partir de Gramsci define que caminha na direção da arena na qual se desenrola a luta de classes.
77

Este documento bem como o de Gestão para a Cidadania não tem numeração de página.
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A gestão participativa envolve a construção de um espaço de interlocução entre o
governo e a sociedade civil organizado em cada região com o intuito de divulgar, publicizar
as estratégias organizadas nas chamadas “Redes de Desenvolvimento Integrado” e suas
políticas. Essa perspectiva objetiva “alinhar informações” entre o governo e a sociedade, mas
seu principal foco seria a “priorização das estratégias, a partir da percepção da sociedade
local” (GESTÃO PARA A CIDADANIA, 2011). Essa seria uma participação ativa e não
apenas receptora de políticas públicas. Evidentemente, que não está em questão se a
comunidade local poderá discutir o próprio projeto estruturador, o montante de recursos
destinados ou a concepção da própria gestão.
Trata-se então de uma busca por adesão e colaboração da sociedade civil ao projeto do
governo78.
Nesse contexto cidadania significa “Participação” e assim, contribui para a eficácia do
estado, criando o que os gestores chamam de “sinergia” estado-sociedade.
“Após os encontros regionais, que inserem a sociedade civil no processo, são
realizados, a cada três meses, os comitês regionais, compostos por representantes
do governo, e os fóruns regionais, com a presença do governo e os representantes
da sociedade civil organizada. Nos comitês são discutidos problemas e soluções
para as demandas locais, com a proposição de metas para o alcance das estratégias
regionais traçadas. E nos fóruns, a sociedade civil escolhe cinco prioridades,
dentre as 20 eleitas no encontro regional, para fazer parte de um caderno de
prioridades estratégicas, com acompanhamento intensivo nas instâncias
governamentais” 79. (BLOG JOGO DO PODER, 2011, grifo nosso).

São destaques para essa etapa da reforma do estado em Minas Gerais os seguintes
elementos, além dos já apresentados: instituição do conceito de redes transversais e
intersetoriais para execução de programas; horizontalização e flexibilização das estruturas
organizacionais; aprimoramento dos sistemas de informações gerenciais. Esse último o mais
importante do ponto de vista da racionalidade da gestão empresarial.
O governo definiu dez áreas prioritárias dentre as quais destaco a Rede de Governo
eficiente, eficaz e integrado e Rede de Desenvolvimento e Capital Humano. O primeiro tem
78
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Em 2013, recebi da secretaria da presidência da república, através de seu então secretário, Geraldo Magela
Trindade, o documento Democracia Participativa – nova relação do estado com a Sociedade. Acredito que o
modelo de gestão para a cidadania é uma versão de centro direita, deste programa de centro esquerda, que
convergem para um mesmo fim: a construção da hegemonia do projeto neoliberal de terceira via. Contudo, o
viés altamente privatista e empresarial do modelo de gestão em vigor no estado de Minas Gerais cria um maior
distanciamento e menor participação, pois não incide diretamente sobre os aparelhos privados de hegemonia da
classe trabalhadora, atuação na qual os petistas são expertises. Documento “Democracia Participativa: Nova
Relação do estado com a Sociedade 2003-2010”. Secretaria Geral da Presidência da República, Brasilia, 2011.

Endereço: http://www.jogodopoder.com/blog/politica/governo-anastasia-3a-geracao-do-choque-degestao-ja-obtem-resultados-positivos-em-regioes-mais-carentes-de-minas/#ixzz32UHbfmcQ
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por objetivos buscar a “efetividade das políticas públicas; ampliar a capacidade de inovação
do governo melhorando resultados; ampliar a produtividade e a qualidade, ampliar a
integração intragoverno; ampliar a transparência”. (portal do governo- redes de
desenvolvimento integrado).
Nessa perspectiva destacam-se algumas tarefas: ampliar a abrangência do Governo
Eletrônico, fomentar a contratação de organizações públicas não estatais e concessões para a
iniciativa privada quando demonstrado o potencial de ganhos em eficiência, qualidade e
atendimento dos serviços prestados; captar fontes alternativas de recursos a serem aplicados
no processo de desenvolvimento do estado; aprimorar e consolidar o modelo meritocrático
visando à profissionalização do serviço público; garantir a adoção de padrões de excelência de
governança corporativa em todas as empresas públicas, autarquias e fundações; conscientizar
a sociedade em relação à importância e aos benefícios da responsabilidade fiscal, entre outros.
(GESTÃO PARA A CIDADANIA, 2011).
Então, podemos dizer que foi colocado em curso ao longo do mandato de Antônio
Anastásia um aprofundamento do projeto Choque de Gestão no que diz respeito ao
aprimoramento das ferramentas de controle do trabalho com base microeletrônica e a sua
contrapartida de aprofundamento da privatização de atividades antes pertencentes à esfera do
serviço público, ou melhor, uma modificação radical da concepção do público na direção do
não estatal, mecanismo de transferência do fundo público para o empresariado. Cumpre
ressaltar a relevância dada à flexibilização na organização do aparelho de estado.
No documento “Gestão para a Cidadania”, há um gráfico que explicita a gestão
participativa no Fórum Regional. Nele é apresentada a composição dessa gestão. No âmbito
do governo estão os gerentes regionais das secretarias; no âmbito da sociedade um
representante por rede do encontro (dentro dos dez itens de destaque entre eles Educação e
Desenvolvimento do Capital Humano, citado mais abaixo) e os chamados “outros atores
estratégicos” (Assembleia Legislativa; SEBRAE/FIEMG; Universidades Locais

etc).

Observamos que a Assembleia Legislativa passa a operar ao lado do executivo na realização
da política e, por meio das leis delegadas, o executivo passa a legislar alterando a distribuição
clássica das funções no Estado burguês.
Igualmente, a presença dos chamados atores estratégicos indica o caminho da
privatização e a direção realizada a partir da classe que o governo representa de fato: o
empresariado. Seja diretamente através de representantes de entidades empresariais como é o
caso da FIEMG ou indiretamente com a participação de seus intelectuais orgânicos via
presença de representantes de universidades etc.
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As fichas para o acompanhamento da atuação da sociedade civil local foram inseridas
no corpo do documento, composto por questões que mais parecem pesquisas de opinião em
relação a “serviços já existentes” e busca de “sugestões dos clientes” com vistas muito mais a
pequenas melhorias na gestão do que a transformações que exijam maior compromisso do
governo em relação a propostas feitas80.
A região que é utilizada para dar exemplo é a do Vale do Rio Doce que, concentrando
a mineração e a geração de energia elétrica junto com a Zona da Mata Mineira, compõe a
região considerada próspera com forte ligação com o mercado externo (PMDI 2007-2023). O
exemplo de interação possível a ser consolidada a partir da gestão regionalizada é:
“engajamento” da “Educação” em ações de educação ambiental junto a “Secretarias de Meio
Ambiente” e atuação conjunta por meio do direcionamento das condicionantes relacionadas à
educação nos licenciamentos do Conselho de Política Ambiental - COPAM (ESTADO EM
REDE, 2011).
Não fica claro o que os gestores consideram que seja educação no sentido ambiental e
muito menos nos licenciamentos. É importante destacar que as indústrias de mineração e
metalurgia como é o caso da Vale, são as mais poluentes, e de maior impacto ambiental, ainda
que sigam todos os protocolos indicados para sua atuação. A Educação como secretaria de
estado atuando na educação ambiental nos parece uma estratégia diversionista ainda que não
tenhamos acessado nenhum projeto específico dessa área para a região 81.
O outro elemento em destaque no documento “Estado em Rede” é a “relevância da
educação profissional para aproveitar o enorme potencial de mão de obra da região, com
desenvolvimento conjunto de planos específicos para atender as principais demandas
econômicas da região”. (ESTADO EM REDE, 2011). Temos aqui o elemento impulsionador
para o trabalho da “rede de educação e desenvolvimento do capital humano” com um forte
viés instrumentalizador já indicado aqui.
Para o Norte de Minas Gerais, região de menor IDH do estado e que não tem
diagnosticada nenhuma “vocação” de desenvolvimento, o documento destaca na sua
apresentação apenas uma pergunta: quais os três elementos indicados nos índices gerais do
desenvolvimento que caracterizam a região? Na sequência temos o destaque dos elementos
próprios para a atenção as “Redes de educação e desenvolvimento do Capital Humano, de
80

O documento Estado em Rede – Gestão Regionalizada está disponível na página do governo de Minas Gerais.

81

As várias parcerias empresa – escola existentes em MG, dentre as quais algumas desenvolvem projetos e
prêmios de educação ambiental, nos permitem inferir que o caminho da educação ambiental de raiz empresarial
busca a responsabilização individual e a consciência frente as suas atitudes pessoais de preservação ambiental
ao invés de analisar e refletir sobre o caráter sistêmico dos problemas ambientais, obviamente.
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tecnologia e Inovação e Identidade Mineira”, ou seja, o desenvolvimento técnico operativo e a
sociabilidade.
O documento destaca os indicadores de avaliação da educação Proalfa e Proeb
respectivamente da alfabetização e educação básica. Tem como objetivo classificar os alunos
(e, portanto a força de trabalho em formação) de acordo com os indicadores que quanto
maiores melhores (na estreita interpretação dos gestores).
Ademais, o documento repete a mesma lógica no que diz respeito ao aproveitamento
na alfabetização para a proficiência em Matemática e Língua portuguesa no ensino médio e
exibe inúmeros mapas com os gráficos de aproveitamento dos alunos por região que no mais
nos demonstram o menor aproveitamento formal nas regiões de maior pobreza e estagnação
econômica.
Outro dado apresentado e levantado é a taxa de abandono escolar e na sequência o
documento traz a proporção de empregados com alta escolaridade no setor formal em Minas
Gerais, como indicador do “capital humano”, observamos

o uso da noção em sentido

original, ou clássico de qualificação individual como forma de “agregar valor” a si mesmo, à
sua mão de obra82. Segundo os gestores, o objetivo é obter a “representatividade” da mão de
obra com alta escolaridade no mercado formal, pois entendem que é um indicador de capital
humano e, também, entendem que quanto maior a proporção, melhor será o indicador “do
potencial de inovação e desenvolvimento tecnológico”. Podemos perceber o alto grau de
abstração dos dados do governo.
Também não é apresentado no documento o que o governo pretende fazer de posse
dessas informações, em especial, com os locais de baixo desenvolvimento.
Outro levantamento dos dados é feito em relação ao acesso a internet em domicílios.
Os mapas são de grande detalhamento. Ao observar o conjunto de dados apresentados fica a
impressão de que o governo do estado tenta identificar a capacidade produtiva e extrair de
cada região o potencial que cada uma já demonstra ter e não ampliar o acesso ou modificar o
padrão de desenvolvimento colocado. Dessa forma, inclusive pelas perspectivas colocadas
pelo PMDI ,entendo que o estado de Minas tende a manter as desigualdades regionais e
utilizá-las de maneira funcional ao modelo de acumulação de capital já em andamento.
O programa prevê ainda um levantamento para a “rede” identidade mineira, cujo
82

A teoria do capital humano é falha já na própria formulação da noção. Do ponto de vista econômico possui
capital que detém os meios de produção. O trabalhador que detém algum tipo de conhecimento continua sendo
um assalariado e tendo que vender sua força de trabalho, portanto, não detém capital, ainda que pese a
relevância do conhecimento científico nos processos produtivos contemporâneos eles não se realizam sem os
meios de produção. Para Teoria do Capital Humano ver FRIGOTTO, Gaudêncio (2001) e ainda o Dicionário
da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio.
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objetivo é identificar práticas culturais e de ocupação do tempo livre que sejam marcantes em
determinado grupo social e objetiva também as práticas culturais domésticas e a sociabilidade
entre os jovens, o que nos remete à possibilidade de desenvolvimento do “capital social”

83

.

Os índices mapeiam a participação de jovens em festas populares, leitura de livros e prática de
esportes por região. Em geral, os índices para os três itens não demonstrou grande distorção
entre as regiões havendo certo equilíbrio.
A ação do governo não caminha, necessariamente na direção das demandas locais e o
desenvolvimento não é, necessariamente, criado para o benefício local. As ações pensadas por
rede nas regiões indicam que os projetos são “pré-fabricados”. Tomando como exemplo o
Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, o governo identifica o baixo
desenvolvimento e a disparidade regional. No PMDI 2007- 2023 o governo, ao analisar as
condições materiais e de desenvolvimento local, afirmou a necessidade de adotar nova
abordagem de estímulo ao desenvolvimento que deveria ter como foco a emancipação
econômica e o estímulo a investimentos. (PMDI: 31). A partir dessa afirmação o governo do
estado identifica os seguintes objetivos estratégicos para atingir tais fins:
Desenvolver a produção local, com ênfase na formação profissional, na
alfabetização, no empreendedorismo e no acesso a mercados; atrair investimentos
produtivos privados para as regiões de baixo dinamismo econômico, com destaque
para o agronegócio; aumentar a produtividade no campo, por meio da promoção
do empreendedorismo, dos micronegócios e da extensão rural; promover a
inserção regional dos investimentos públicos e privados, mediante a
capacitação da mão-de- obra local, fornecimento local, logística e gestão
ambiental; reduzir as disparidades regionais em educação, saúde e saneamento (...).
(PMDI, 2007, p. 2023:37, grifos nossos).

Como fica evidente o investimento do estado será capacitar a mão de obra, moldar
uma sociabilidade da autorresponsabilização e da precarização com o empreendedorismo,
conforme discussão feita por ALVES (2009b). O estado viabiliza as condições de instalação
do capital privado e se compromete com a capacitação de mão de obra, mas o destaque no
modelo para o norte de Minas é o Agronegócio, logo, o desenvolvimento estará condicionado
à apropriação típica do modelo subordinado, de baixo valor agregado e com pouca oferta de
trabalho, ao que o governo responde com o empreendedorismo em uma região cujo nível de
renda trabalho não deve se alterar significativamente.
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Capital social entendido como o conjunto dos recursos reais ou potenciais que estão ligados à posse de uma
rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de interconhecimento e de inter-reconhecimento
mútuos, ou, em outros termos, à vinculação a um grupo, como o conjunto de agentes que não somente são
dotados de propriedades comuns. BOURDIEU (Apud NEVES et. all, Dicionário da Educação Profissional em
Saúde, FIOCRUZ, 2009, RJ. Versão on line).
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O programa do governo de Minas Gerais está atravessado por essas contradições nas
quais a concepção de desenvolvimento que é anunciada não corresponde ao modelo
implantado através das ações propostas. Caracteriza-se, portanto, por um discurso
propagandístico em dois sentidos: na direção da classe trabalhadora busca o convencimento
de que a proposta do governo é transformar Minas no melhor lugar para se viver; para o
empresariado sinaliza com as possibilidades de ganho de capital colocando o aparelho do
estado a favor de um modelo de desenvolvimento que concentra os recursos públicos, na
forma de investimentos, para essa classe.
As ações regionais previstas no âmbito da “Gestão para a Cidadania”, no norte de
Minas, para a rede de educação e desenvolvimento do capital humano são: manter 10.659
alunos em atendimento integral; 9.482 alunos atendidos pelo Programa de Educação
Profissionalizante – PEP; 12.687 alunos atendidos em turmas de aceleração da aprendizagem;
485 escolas atendidas com R$ 117 milhões para melhorias de infraestrutura (o que equivale
em uma distribuição igualitária a algo em torno de R$ 24.100,00 por escola, uma quantia
pífia) e a construção de 28 novas escolas. No âmbito da tecnologia e inovação são 13 Centros
Vocacionais Tecnológicos e 117 telecentros implantados. Já a rede identidade mineira teve
1.836 jovens atendidos no “Programa Minas Olímpica Nova Geração”.
Para melhor avaliação das ações ligadas à educação seria necessário analisar cada
projeto e avaliar as condições dos modelos de oferta do ensino médio, do profissionalizante e
da aceleração da aprendizagem e isso não será possível nesse trabalho.
Contudo, podemos destacar primeiramente a concepção geral de capital humano como
elemento limitador no processo de formação desses jovens. Em segundo lugar, o número de
jovens atendidos em cada modalidade e a sua segmentação. Para o ensino fundamental a
educação integral e para o ensino médio o profissionalizante. Também é digno de destaque o
número de alunos em classe de aceleração. Se levarmos em conta que os projetos são
focalizados e, portanto, não atendem a toda a demanda, podemos considerar a gravidade da
educação em Minas até mesmo na restrita perspectiva produtivista e instrumentalizadora do
governo. Ao discutir a questão específica da educação retomarei essa discussão.
No campo da rede de tecnologia e inovação associado à educação e ao
desenvolvimento de capital humano, a principal ação envolveu a criação dos Centros
Vocacionais Tecnológicos (CVT) que são espaços flexíveis de formação que misturam
projetos de profissionalização e lazer (o próprio lazer podendo ser profissionalização
conforme observamos) em geral administrados por ONGs. Em maio de 2013, a Agência
Minas (de notícias do estado) publicou a inauguração de CVTs em quatro cidades de pequeno
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e médio porte. Os principais objetivos desse projeto estruturador seriam: disponibilizar aos
municípios de Minas uma infraestrutura de informática e telecomunicações acessível à
população carente; promover a capacitação profissional visando a inclusão social do cidadão;
preparar a comunidade para a economia do conhecimento84.
Segundo a agência, durante a primeira fase do projeto de inclusão digital da secretaria
de estado da ciência, tecnologia e ensino superior 85 foram implantados 21 Centros, 170
telecentros no estado, dos quais 17 estavam em funcionamento 86. Para a segunda fase do
projeto, ainda em 2013, estavam previstos mais 45 CVTs e mais 300 telecentros, chegando a
quase um telecentro por município, com investimentos de 35 milhões 87.
Na terceira fase do projeto, que faz parte de um dos Projetos Estruturadores da gestão
Aécio Neves, o diretor do projeto estruturador de inclusão digital, Willian Brant, afirmou que
contariam com mais 30 milhões, já destinados e chegariam aos 100 CVTs e teriam atingido a
marca de um telecentro por município.
Segundo a própria agência de notícias de Minas, existem três tipos de Telecentros: o
Telecentro Comunitário (uma sala com cinco computadores), o outro Telecentro Comunitário
maior (uma sala com 10 computadores) e o Telecentro Cultural (sala com 5 computadores,
sala de projeção com dvd e telão, pequena biblioteca). Para um telecentro municipal que será
apenas um o número de máquinas conectadas à internet já é baixo, para atendimento ao
conjunto do município. Já o chamado telecentro cultural, além do número de máquinas ser o
menor na descrição do espaço afirma-se que a biblioteca é pequena. Já o único espaço que não
é de acesso à internet ou uma biblioteca é uma sala de projeção.
Contudo, as funções dos telecentros e, em especial dos Centros Vocacionais
Tecnológicos começam a ser identificadas com os próprios elementos da matéria da agência
de notícias de Minas. Os Centros têm duas salas com 10 computadores, sala de
84

A própria idéia de uma economia do conhecimento que pressupõe avanços e modernização está em
contradição com a ênfase dada ao agronegócio no Estado. Sobre a concepção de sociedade do conhecimento
em perspectiva crítica ver DUARTE, N. “Sociedade do Conhecimento ou Sociedade das Ilusões”. Campinas,
Autores Associados, 2003.
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Vejam que aqui a educação superior não pertence à educação – algo que está na pauta da reforma universitária
do PT e que foi objeto de discussão na greve de 2012.
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Segundo os dados disponibilizados pela agência 16 milhões foram investidos sendo 10 milhões do orçamento
federal e 6 milhões do governo do estado. Na página da publicação da SEPLAG dos convênios assinados para
2014 vi vários convênios assinados com o Ministério da Ciência e Tecnologia para a implantação dos CVTs.
Seria necessário acompanhar os valores executados ao longo do tempo e identificar o quanto foi empenhado
pelo concedente, no caso o MCT, e o quanto foi executado pelo convenente, a SEPLAG, a SECTES como
representantes do governo do estado. Fonte: Relatório dos Convênios e Entrada de Recursos. Vigentes em 1 de
maio de 2014.
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Aqui também haverá uma parcela de 24 milhões via emendas parlamentares e mais 12milhões.
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videoconferência, com a funcionalidade voltada para o treinamento à distância, cursos e
divulgação de programas do governo, uma sala para incubadora de empresas, que ao se
constituir se tornam sócias do Centro Vocacional Tecnológico, laboratório de vocação para a
região. O comentário final do coordenador do projeto estratégico de inclusão nos dá a
dimensão do papel dos mesmos. Segundo ele, em Vespasiano, o laboratório de vocação do
CVT está associado às demandas da empresa aérea Gol, em função de sua instalação.
Assim sendo, observamos que além de ter um impacto muito pequeno no atendimento
ao acesso à internet e outros benefícios correlatos o CVT atende a função de treinamento e
capacitação de mão de obra vinculada diretamente à demanda das empresas. Cumpre o papel
de aproximar, no campo da sociabilidade, a juventude em especial e os trabalhadores em geral
das formas de consumo e de trabalho, da cultura digital propriamente dita e de forma
interessada, subordinada e instrumental aos interesses do empresariado.
Trata-se, portanto, de uma oferta de formação que não amplia o desenvolvimento da
humanidade nos seres humanos atendidos no projeto embora crie um determinado tipo de
desenvolvimento. Os recursos públicos são assim direcionados não para a implantação de
escolas regulares com formação humanista em horário integral, mas sim para treinamento e
capacitação. Variáveis e flexíveis de acordo com a “vocação da região” 88.
Na página eletrônica de inclusão digital do governo de Minas Gerais, há uma área
reservada para as notícias das iniciativas em curso nos diversos centros vocacionais
tecnológicos em distintas regiões do estado. E a partir dos cursos, treinamentos e capacitações
podemos dimensionar o papel que esses espaços cumprem no desenvolvimento regional e,
principalmente, qual tipo de educação/formação o governo do estado se compromete em
oferecer aos trabalhadores e a juventude de cada região. Em Patos de Minas, 300 alunos
receberam, em 2012, capacitação nos seguintes programas de informática AutoCaD, Corel
Draw, informática básica, manutenção de computadores, photoshop. Acompanha a notícia o
seguinte comentário:

Os cursos de capacitação são, hoje em dia, o método mais procurado pois tem o
intuito de profissionalizar e qualificar profissionais para o mercado de trabalho de
maneira mais prática e eficaz. A capacitação profissional oferecida pelo CVT de
Patos de Minas desenvolve conteúdos e oferece condições para o aluno adquirir
competências e habilidades essenciais para sua vida profissional e,
respectivamente,
ter
condições
de
empregabilidade.
(http://www.inclusaodigital.mg.gov.br/agenda/408/cvt-de-patos-deminasoferece-cursos-de-qualificacao/) Acesso em janeiro de 2014.
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Para a discussão de um projeto humanizador e inclusivo digitalmente ver os trabalhos de PAIVAGUTIERREZ, Lauriana.
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Destaca como objetivos a alfabetização digital, a inovação a formação e o
aperfeiçoamento profissional.
Em Itajubá, no sul de Minas, o CVT abriu turma para capacitar cuidadores de idosos.
Esse centro se caracteriza como “uma unidade da Rede de Formação Profissional Orientada
pelo Mercado (RFPOM)” um projeto do Governo de Minas executado a partir da secretaria de
ciência tecnologia e educação superior. O CVT de Ponte Nova, Zona da Mata, ofereceu em
2009, curso de Bolos Confeitados e Enfeites de natal com base de Chocolate (em dezembro
daquele ano). O CVT de Monte Carmelo oferece aula de música com um grupo de cultura
afro. Na Zona da Mata, os municípios de Manhumirim, Muriaé, Leopoldina, Ponte Nova,
Viçosa e Ubá, ofereceram qualificação profissional nas áreas de agricultura, artesanato,
confecção, eletrônica, informática e movelaria. Todas as áreas de produção já consolidadas na
região, por exemplo, a cidade de Ubá é grande produtora de móveis.
Ainda de acordo com as notícias recolhidas no clipping da página só na região da Zona
da Mata, desde 2009, mais de 2.300 alunos foram certificados nos 162 cursos à distância
oferecidos. Os exemplos se multiplicam. Além desses cursos são oferecidos cursos
preparatórios para o ENEM, palestras sobre empreendedorismo, são realizadas ações
sustentáveis como coleta de lixo eletrônico entre outros.
A palavra de ordem nesse projeto é parceria. São firmadas com escolas, universidades,
instituições privadas e as prefeituras municipais e assim esses espaços mais que flexíveis
oferecem diversos cursos presenciais e à distância sempre com o intuito de atender às
demandas econômicas das regiões onde os CVTs estão localizados.
As várias formas de oferta de educação, qualificação, capacitação, treinamento nos
mais variados espaços e formatos disponibilizados a partir de projetos estruturadores
vinculados às diversas secretarias atestam uma ampliação da segmentação da oferta e essa,
por sua vez, indica o maior grau de controle que o empresariado logrou conquistar no que
tange a formação dos trabalhadores e de seus filhos.
Mas até mesmo essa oferta tão precária de formação não é um compromisso perene do
governo. Sob o mote do conceito de sustentabilidade o governo não compromete os recursos
públicos com o projeto de forma a integrá-lo como política pública ofertada pelo estado.
Vejamos o que diz89:
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Matéria: Estado inaugura quatro centros vocacionais tecnológicos; fontehttp://www.inclusaodigital.mg.gov.br/projeto/
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“Outra função dos CVTs e Telecentros, além de oferecer diversos cursos em áreas
distintas, é a geração de emprego. Os currículos das pessoas que fazem os
cursos são disponibilizados para empresas e órgãos que buscam empregados, o
CVT tem um Banco de Talentos. “O objetivo é que o CVT seja auto-sustentável
com o apoio de organizações não-governamentais (ong) ou empresas da região. O
Governo financia o CVT por um ano ou mais e a ONG gerencia os recursos e
as atividades até que seja possível a autonomia financeira. As salas de
videoconferências podem ser alugadas, por exemplo”, explicou William Brandt.
Outro desdobramento do CVT é o Banco de Dados Social. Os dados recolhidos
pelas equipes são digitalizados e é feito um acompanhamento do momento em que
a equipe visitou a casa e depois que as pessoas foram encaminhadas, inclusive para
os cursos do CVT, para ver se a situação social da família mudou. A equipe do PSF
também indica pessoas para serem treinadas no CVT. “Além da inclusão digital,
queremos que a tecnologia implantada nos municípios seja instrumento de
Inclusão social”, afirmou o gerente do projeto.. (www.agenciaminas.mg.gov.br,
grifos nossos)

Sobre o projeto estruturador de inclusão digital, localizamos uma dissertação cujo
suporte teórico não é do campo crítico e foi desenvolvida no campo tecnológico mesmo.
Contudo, a observação realizada pelo pesquisador indica os limites do projeto mesmo no
campo da mera oferta de espaço digital e de treinamento e capacitação.
Na área urbana os usuários utilizavam o Telecentro como fonte de lazer, pesquisa
escolar e busca de trabalho e renda, enquanto na área rural o Telecentro era
utilizado para mobilização comunitária, busca de desenvolvimento local e
fortalecimento das relações sociais nas comunidades. Os principais aspectos
negativos apresentados eram a alta demanda e a baixa qualidade dos equipamentos
no caso urbano e a pouca quantidade de computadores no caso rural. (CÂMARA,
2005).

Por fim, o projeto que abrange a dimensão da “identidade mineira” em destaque no
documento “Estado em Rede” é o “Minas Olímpica Nova Geração”. O principal objetivo do
projeto é a inclusão social do jovem através do esporte. O programa destina- se a crianças de
7 a 13 anos e tem por objetivo o desenvolvimento de habilidades motoras, na página da
secretaria de esportes e juventude há a ressalva de que isso se dará sem perder o foco da
inclusão social.
Ressalta ainda que:
Este programa promove o esporte nas suas diferentes dimensões, através das várias
modalidades, para que a criança ou adolescente desenvolva sua trajetória esportiva,
incorporando em sua formação integral os valores do esporte, favorecendo que se
tornem jovens protagonistas nas suas comunidades. O foco da ação consiste no
desenvolvimento esportivo, seguindo conhecimentos técnicos e científicos,
tornando o Estado de Minas referência no âmbito nacional, na formação de jovens
esportistas cidadãos. (http://www.esportes.mg.gov.br/servicos/minas-olimpicanova-geracao/)
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Não aprofundarei a análise do projeto estruturador e seus desdobramentos, ainda que
mereça destaque que apenas 100 jovens foram atendidos em 110 municípios em um universo
de mais de 800 municípios que o estado possui. A notícia refere-se ao novo período de
exercício do projeto de 2013 a 2015,.mas na dimensão estruturadora de identidade mineira
voltada para os jovens destaca-se apenas os projetos ligados a prática do esporte sendo o
Minas Olímpica, sua reedição com o Minas 2016 mais voltado para o esporte de alto
rendimento com a finalidade de “aumentar a representatividade mineira no cenário nacional e
internacional” e o Projeto Geração Saúde de combate ao sedentarismo. Não se sustenta a
discussão de inclusão pelo esporte nem pelo número de atendidos e muito menos pela
concepção de esporte trabalhada.
Os demais projetos ligados dizem respeito ao “incentivo” à preservação do patrimônio
histórico e artístico do estado sendo que o programa “circuitos culturais” concentra-se na
capital. Além deles, existe o eixo “Destino Minas” que abrange 3 projetos de
desenvolvimento turístico 90.
Não há nenhum projeto listado que diga respeito ao incentivo à vida cultural local e ao
desenvolvimento de registros, documentação, preservação do chamado patrimônio imaterial
ou congênere. A crítica aqui se deve aos limites estreitos nos quais a concepção de identidade
é utilizada e que não visa o desenvolvimento da pertença ou da identidade da juventude com a
sua cultura, sua região, a construção de uma relação que vincule o trabalho, a expressão do
viver e o próprio desenvolvimento do ser nestas relações. Não. Os projetos são, antes de
qualquer outro ponto, oportunidades de negócios e formas de extrair riqueza seja ela
exclusivamente material, social ou cultural desde que possa ser traduzido em ganhos de
capital para empresas e para, em menor proporção, empreendedores, que surjam dos cursos de
treinamento e capacitação através do CVTs ou pelo treinamento físico como “Atleta de Alto
Desempenho” que levará a propaganda de Minas e seus parceiros, empresas com
responsabilidade social, ONgs, por onde passar.
O Estado em Rede é um documento que segue um trabalho de quantificar, avaliar e
identificar cada dimensão das dez redes apresentadas como dimensões do desenvolvimento
em Minas e se aproxima de um “raio x” do estado neste momento. Indica as questões para
reflexão dos sujeitos sociais convocados para atuar junto ao estado na “gestão para a
cidadania”. Os sujeitos sociais privilegiados nesses processos conforme ficou evidenciado nos
últimos projetos é o empresariado, o que não exclui, ao contrário, busca a adesão dos
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Projetos Estruturadores em: http://www.planejamento.mg.gov.br/estrategia-de-governo/portfolio- estratégico.
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trabalhadores em geral através dessas ações de “inclusão social”, beneficiários das políticas de
focalização aqui propostas.
Há ainda o levantamento da população que tem acesso a depósitos de resíduos sólidos,
doenças relacionadas à questões ambientais e de saneamento básico, malha viária, situação do
mercado de trabalho e atuação do Sistema Nacional de Empregos (SINE) por região 91.
As outras dimensões do estado em rede seguem os eixos da infraestrutura e
desenvolvimento rural e sustentável (saneamento, oferta de água e energia elétrica) inclui a
dimensão de transportes e de preservação ambiental. O documento inteiro é um levantamento
não só do que o estado já possui como do que pode vir a desenvolver tornando-se um
instrumento de oferta de “oportunidades” de negócios em obras de infraestrutura, parcerias,
oferta de cursos de capacitação, criação de projetos culturais. A última parte do levantamento
das redes do desenvolvimento com vistas à Gestão para a Cidadania dedica-se a Saúde,
proteção social, proteção, defesa e segurança pública.
O documento se apresenta como um grande portfólio ou carteira de negócios a ser
exibido para os empresários de cada região do estado e para empresários associados que
captam recursos, assim como o governo de Minas, com outros entes financiadores como
empresas que operam no Brasil e no exterior e ainda organismos financeiros internacionais.
A gestão para a cidadania ao se combinar com a forma “Estado em Rede” assinala a
concepção de cidadania com a qual o governo opera e indica uma visão liberal da mesma. A
Cidadania aqui se expressa pela inclusão no mercado, pelo acesso a bens, pela participação
nos programas e projetos propostos e encaminhados pelo governo e seus parceiros. Implica
em uma forma de atuação social que incorpora os valores empresariais adotados pelo estado,
portanto, na modelagem de nova sociabilidade que reifica as relações dos cidadãos com o
governo e com o aparelho de estado.
Nesse sentido, os intelectuais orgânicos do capital, responsáveis pela elaboração do
documento “Gestão para a Cidadania” encerram a apresentação das linhas gerais da terceira
geração do choque de gestão, com a síntese do que desejam alcançar e que nos remete à
dimensão da elaboração da nova sociabilidade e da modelagem do homem coletivo em Minas
Gerais. “Enquanto o Choque de Gestão e o estado para Resultados trouxeram o Governo para
perto do cidadão, o Estado em Redes trará o cidadão para dentro do governo” (GESTÃO
PARA A CIDADANIA, p. 24).
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Com todos os incentivos ao empreendedorismo o documento chega a uma conclusão curiosa e de honestidade
insuspeita ”A informalidade no mercado de trabalho pode se traduzir em maior exposição às situações de
vulnerabilidade social” – Estado em Rede, página 67.
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Assim, a concepção privatista das relações, a construção do público não estatal, o
abandono de perspectivas universalistas, a completa fragmentação da oferta de formação,
inclusive com a concepção estreita de treinamento e capacitação, o reforço de áreas de
produção de ampla degradação ambiental como o agronegócio e a mineração, a focalização
no campo social com a elaboração de projetos no mais das vezes higienistas caracterizam-se
por políticas francamente regressivas.
Para sua implantação e real otimização dos recursos materiais e humanos na direção
dos interesses do empresariado é necessário o convencimento, a adesão do trabalhador
mineiro e, mais, que sua visão de mundo enxergue as alternativas de desenvolvimento na
perspectiva apresentada pelo governo de Minas Gerais que, por sua vez, não caminha sozinho,
embora tenha se apresentado como o pioneiro voluntário para inúmeros desses programas.
O governo de Minas se apresenta como o exemplo lapidar da construção da hegemonia
burguesa, através dos aparelhos privados de hegemonia e por dentro do aparelho de estado de
forma articulada ao governo federal e aos demais governos estaduais e municipais com
estratégias de implantação das políticas em curso com extrema semelhança entre elas,
especialmente identificados através das inúmeras matérias da imprensa, nas quais as
lideranças burguesas articularam a construção do modelo a partir do programa piloto de
Minas Gerais com especial destaque para a
atuação de Jorge J. Gerdau e Vicente Falconi, os paladinos da nova ordem burguesa
para a gestão do aparelho de estado92.
A cada geração da reforma, com o ajuste dos instrumentos de gestão do aparelho de
estado também permitiu a regulação do trabalho e é esse aspecto que o capítulo seguinte
apresenta com o destaque para a educação, que nesse projeto cumpre um importante papel no
ajuste conservador.
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Embora a forma que a gestão do aparelho de estado assuma não se distancie da reforma do plano Bresser na
dimensão das estruturas e dos fundamentos econômicos, a forma de gestão do que concerne as políticas
públicas em especial na sua dimensão social se altera e cria um modelo mais refinado de busca da hegemonia,
apesar de, ao mesmo tempo, caracterizar-se pelo aprofundamento dos mecanismos de exploração há a
dimensão do estabelecimento de novas relações entre estado e sociedade civil na direção da educação para uma
nova sociabilidade do capital. Neste sentido, o arranjo em âmbito federal é caracterizado de forma consistente
por MARTINS (2009).
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4 TRABALHO DOCENTE EM MINAS GERAIS: A REFORMA COMO
PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO

Neste capítulo, discutimos as relações de trabalho no estado de Minas Gerais. Trago
para a reflexão teórica sobre o objeto os autores com os quais trabalhamos no capítulo II. É a
teoria lá desenvolvida que nos conduz o olhar aqui, com destaque para o grupo de Brighton no
que tange à gestão.
Os planos são analisados como elemento que expressa a flexibilização do trabalho e
permite a ampliação da exploração pela precarização. O mesmo raciocínio acompanha a
análise de uma lei específica que criou temporariamente uma nova forma de inserção no
trabalho na rede estadual e também as leis referentes ao salário do magistério. Trazemos
alguns boletins do sindicato de professores que nos ajudam a compreender a dimensão das
lutas e os impactos da política proposta para os docentes.
Por, fim discutimos as mudanças curriculares sob a perspectiva da relação professoraluno, como objetivação e subjetivação do trabalho na relação. Também analisamos a
degradação dos meios e dos processos de trabalho e aprofundamos a reflexão sobre a
precarização, a ampliação horizontal das tarefas, o esvaziamento das funções fundamentais.
Concluímos com a reafirmação da reconversão docente demonstrada pro meio os documentos
da reforma curricular.
Trazemos duas categorias como contribuição para pensar a condição de exploração do
trabalho no serviço público e a subsunção do trabalhador em foco, em diálogo com as
elaborações que fizemos a partir de Alves e do grupo de Brighton: a extração de mais
antivalor e a subsunção real espelhada.

4.1 A flexibilização de direitos nos Planos de Cargo e salários

4.1.1 O Plano de Carreiras do Magistério Estadual

A carreira existe para o servidor público detentor de cargo público, ou seja, ela é parte
do conjunto de “direitos” que se adquire quando se ingressa no serviço público, através de
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concurso. A carreira é a expressão de direitos e deveres, é a forma contrato e, portanto, a
regulação da relação trabalhador/empregador no aparelho de estado. A carreira é, assim,
contrato que expressa a forma que a exploração do trabalho assume no serviço público e
indica sua direção no médio e no longo prazo.
Analisar a carreira nos ajuda a enxergar como se manifesta o uso e a apropriação ou
distribuição do fundo público e a quem a forma assumida beneficia. A carreira também
expressa a forma que a relação de exploração assume e se ela indica ampliação da exploração,
da alienação e do fetichismo nas relações de trabalho. Permite vislumbrar o grau de
autonomia ou sua restrição no processo ontocriativo do trabalho.
No que diz respeito ao trabalho em educação, a questão da autonomia e da
possibilidade de criação não é uma questão menor, ao contrário, ela indica o grau de
democratização conquistada e garantida no processo de formação humana. Indica, por meio
das condições materiais e contratuais de realização do trabalho, os compromissos éticopolíticos assumidos pelo governo que opera o aparelho de estado. As condições objetivas
contratuais do trabalho docente são, por fim, o termômetro da propalada qualidade na
educação e, nesse sentido, não é necessário aqui indicar sequer a direção ético-política, o
projeto de sociedade e de formação humana cuja disputa o conceito de qualidade,
polissêmico, indica.
O plano de carreira apresentado pelo governo, em 2004, segue a orientação geral do
choque de gestão e a regulamentação do Decreto 43 576/2003 que fixa as diretrizes gerais
para sua elaboração, conforme já apresentei na seção referente à Reforma. O Plano de
Carreias dos Profissionais da Educação é apresentado como modernização, mas na verdade
ele é fruto da degradação do Estatuto do Servidor e de sua não aplicação por parte do governo
do estado93.
As carreiras, em geral, e a da educação, em particular, foram sucateadas para criar a
situação de necessidade que justificasse e criasse o consentimento dos servidores para a
“modernização”. As palavras dos próprios dirigentes sindicais, burocratas, negociadores no
formato sindicalismo propositivo argumentaram nessa direção94. No processo da negociação,
o Plano de Carreiras foi anunciado como grande conquista da categoria, sendo necessário,
apenas, aprimorar alguns de seus elementos.
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Para uma reconstrução histórica da luta por um plano de carreira e a passagem da isonomia no estatuto do
servidor para as carreiras por categoria ver FIGUEIREDO (2006).
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Segundo Antonio Carlos Hilário, na ocasião candidato à deputado federal pelo PT e diretor do Sind- UTE, era
necessário adequar a carreira à reforma do estado pois a carreira antiga não estava funcionando mais. Para
aprofundar a compreensão da atuação dos dirigentes sindicais neste processo ver FIGUEIREDO (2006).
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Antecede o debate em torno do plano de carreiras um nível de degradação das
condições de trabalho brutal. O plano de lutas daquele período proposto pelo movimento de
oposição à direção estadual dizia respeito à recomposição salarial; pagamento integral e
imediato do 13º salário de 1998 e das vantagens retidas; não aceitar nenhuma demissão e nem
as fusões de turmas; contra os atrasos de pagamento e parcelamento de salários; concursos
públicos para todas as áreas; contra a terceirização; reverter as municipalizações e a luta pelo
plano de carreira (FIGUEIREDO, 2006).
O Plano de Carreira foi fruto de intenso debate político no período do governo
anterior, de Itamar Franco. A greve de 2000 havia garantido a elaboração do plano de
carreiras com uma comissão paritária entre governo e sindicato. A mobilização seguinte, uma
greve de 50 dias e alto índice de adesão entre 80% e 95% em todo o estado, manteve o eixo
em torno da aprovação imediata do plano de carreiras e homologação e posse dos concursados
e reposição salarial. A mesma disputa foi retomada na greve de 2002, ano de eleições. O
governo não avançou na pauta, embora tenha se comprometido com ela, através de um
documento chamado termo de ajustamento de conduta. O ano de eleições e as alianças
políticas entre o PT e o PMDB já apontavam para uma redução da pressão sobre esta
importante luta dos trabalhadores em educação.
A ALEMG também era signatária do documento. O Plano de Carreira permaneceu
adormecido nos trâmites da assembleia que usou de toda a morosidade possível para postergar
a sua apreciação. Nesse momento, o calendário eleitoral começou a contar a favor do
empresariado mineiro e a ALEMG cumpriu seu papel de garantir os interesses de classe do
empresariado mineiro. O Plano de Carreiras discutido pela comissão paritária encerrou o ano
sendo aprovado apenas em primeiro turno. O mês de dezembro de 2002 é também o da
assinatura das Leis Delegadas que, sob o impacto da emergência e da necessidade, inauguram
o período de exceção com o qual o já eleito Aécio Neves inicia o governo, realizando a ampla
reforma convencionada como Choque de Gestão.
O plano de carreiras não poderia, dentro do projeto do empresariado mineiro, ser
aprovado. Os trabalhadores em educação teriam que esperar a reforma e o surgimento de um
plano cujo teor -não é possível avaliar- se difere substantivamente do anterior. Apenas indico
aqui, conforme pesquisa desenvolvida no mestrado, que a direção do sindicato defendia as
mudanças na carreira em relação ao estatuto do servidor que vigorava até então (com triênios,
quinquênios, afastamento para formação, férias prêmio etc.) e é defensora de sistemas de
avaliação do trabalho docente.
A Lei 15.293 de agosto de 2004 é a chamada Lei das Carreiras dos Profissionais da
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Educação Básica do Estado. Essa lei instituiu oito cargos por grupo de atividades e a
definição do cargo por grupo de atividades incorpora a concepção geral do Choque de gestão
de enxugar os cargos e ampliar as tarefas, tornando o trabalhador flexível. Os cargos que
compõem a carreira são preenchidos por concurso público, mas isso não significa que a
condição do exercício do trabalho não seja ou esteja precarizada. A precariedade é a marca
distintiva do momento de acumulação flexível e é o principal indicador da ampliação da
condição de proletariedade, conforme já discutido na seção sobre trabalho em geral e trabalho
docente sob o capitalismo 95.
É importante destacar que há uma mudança na própria denominação dos planos que
deixam de ser de cargos e salários e passam a ser de carreiras. Não há mais promoção, mas
sim a conquista de melhorias na carreira e os trabalhadores devem ser motivados a buscá-las.
Ele deve se comprometer com a execução de seu trabalho, seus valores, suas habilidades. Para
tanto, é criado um “novo método” de gestão que visa o comprometimento dos trabalhadores
com esse processo que é a “gestão compartilhada das carreiras”, algo como um faça você
mesmo, pelo qual o trabalhador é responsável pelo planejamento de sua carreira e a
“empresa” pela oferta e gerenciamento de “oportunidades”. É a flexibilização aprofundada e o
que Alves chama de “captura” da subjetividade.
Do ponto de vista da gestão, é o fetichismo ampliado, a crença nas possibilidades
elásticas e ilimitadas de melhorias no ambiente geral da acumulação (imediata e mediata),
através da gestão, ALVES (2006). Na dinâmica da acumulação flexível, o conceito de carreira
vem se modificando em função das mudanças organizacionais pelas quais passam as
empresas. Assim sendo o conceito pode ser entendido como a estruturação de cargos,
alinhado às mudanças comportamentais do empregado no que tange a sua gestão entre outros
(CUSTÓDIO; ÁVILLA; SANT’ANA, 2012).
Percebemos claramente aqui o papel disciplinar e conformador da forma com que o
trabalho em geral e o docente em particular assumem em Minas Gerais. A modelagem
comportamental implica a internalização de valores e atitudes, de concepção de trabalho (essa
é a aposta, mas sempre há um instrumento mais coercitivo caso o convencimento e a
motivação não funcionem: a avaliação de desempenho.). É essa perspectiva que ALVES
considera a “captura” da subjetividade, tendo clareza de que pela dialética do trabalho ela
pode acontecer ou não96·. Em ambas as situações há sofrimento para os trabalhadores
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ALVES, Giovanni. A Condição de Proletariedade. SP. Editora Práxis, 2009.
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Sobre a dimensão da subjetividade na acumulação flexível ver ALVES (2006) Em: ORG & DEMO, v.7, n.1/2,
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(CUSTÓDIO; ÁVILLA; SANT’ANA, 2012). O impacto dessa concepção de carreira na
educação, associado ao do ajuste fiscal e ao maior controle sobre a formação da mão de obra
em Minas Gerais é devastador tanto do ponto de vista objetivo quanto subjetivo.
Nas carreiras, há uma organização horizontal ,na qual o servidor muda de grau de
acordo com o tempo de serviço em função das avaliações de desempenho positivas recebidas
a cada dois anos. A mudança de nível se dá pela formação e /ou por exame de certificação
realizado pela administração e também depende das avaliações de desempenho. Para os oito
cargos, os locais de desempenho das funções são as unidades escolares de educação básica, o
conservatório de música, o centro de educação continuada, fundações e o Conselho Estadual
de Educação.
As atividades desenvolvidas têm caráter amplo e

abrangem a docência, o apoio

pedagógico, a assistência ao educando, apoio administrativo, apoio técnico-pedagógico, apoio
técnico- administrativo, direção (essa também requer exame de qualificação mesmo tendo
eleição), assessoramento, acompanhamento e normatização do sistema educacional. Os cargos
se distribuem entre execução e gestão, mas todos possuem ambas as dimensões em maior ou
menor grau. A diferença está nos cargos exercidos nas Superintendências Regionais, na
Secretaria de Educação e no Conselho que incluem além da gestão e supervisão, a formulação
de políticas. As escolas e fundações concentram os cargos de execução e gestão imediata das
funções. Todas as funções estão vinculadas aos planos, programas e projetos desenvolvidos
pelos órgãos responsáveis pelas elaborações da política educacional.
Os eixos estruturadores das carreiras apresentados no plano são quatro: valorização do
profissional, humanização da educação, atendimento aos planos e projetos, avaliação
periódica. Contudo, há os princípios que os antecedem e sobre os quais todo o conjunto se
organiza: a meritocracia, a competência e, principalmente, o ajuste fiscal que, de um primeiro
momento emergencial, naturalizou-se como “prática responsável” de governo. No eixo da
valorização profissional está presente a unicidade do regime jurídico entre os cargos da
carreira e não entre as várias carreiras como antes da reforma. Outro elemento é o controle
sobre a formação, pois o estado se compromete com a manutenção de um sistema permanente
de formação continuada que, em tese, está disponível para todos os servidores e a ele vinculase o aperfeiçoamento profissional e a ascensão na carreira. A promoção e a ascensão
dependem de critérios que privilegiam o desempenho profissional e a formação continuada
mais do que o tempo de serviço.

Jan.-Jun./Jul.-Dez, p. 89-108, 2006.
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Cumpre destacar que a valorização como eixo estruturador de carreiras geridas com
enfoque empresarial tem um sentido distinto do senso comum presente no serviço público. A
concepção que prioriza a formação e a competência no âmbito do pensamento burguês é a
teoria do capital humano. Nesse sentido, a valorização a partir de uma estrutura de carreira
baseada no mérito e na competência vincula-se ao desenvolvimento da mão de obra, portanto,
à capacitação como forma de “agregar valor”97. Não há compromisso imediato com a
remuneração maior, mas o servidor fará jus a ela pelo merecimento e em função do aumento
da arrecadação do estado.
Um aspecto da valorização que também merece destaque é a política remuneratória. A
Lei afirma que a remuneração será compatível com a complexidade das tarefas atribuídas ao
servidor e ao nível de responsabilidade dele exigido. É importante analisar o conteúdo da
afirmação a partir do conjunto de mudanças que vêm ocorrendo no serviço público no âmbito
da educação. Assistimos a ampliação das concepções tecnicistas, escolanovistas e
construtivistas com novas roupagens. Essas concepções esvaziam a atuação do docente. Ao
mesmo tempo e como parte desse processo observamos surgir nas escolas inúmeros materiais
produzidos fora das redes escolares como o ensino apostilado, a compra de inúmeros
materiais pedagógicos e “kits” de ciências, materiais paradidáticos de inúmeras disciplinas
etc.
O trabalho docente está cada vez mais reprodutivista e o professor visto como mero
executor de tarefas pré-determinadas e uso de materiais pré-fabricados98. Ainda que se exija a
“competência” técnica para sua execução, esse trabalho está cada vez mais esvaziado de sua
dimensão criativa. Os movimentos são de fato contraditórios, pois ao mesmo tempo em que
observamos a ampliação das tarefas do docente, caracterizando-o como um trabalhador
multitarefas, vemos o sentido de sua formação original e de seu trabalho fundamental
esvaziar-se no processo de sua realização.
O objetivo do empregador, segundo o grupo de Brighton, é poder dispor do
trabalhador de forma a substituí-lo sem que isso interrompa o processo de trabalho, que o
trabalhador seja mais uma peça facilmente substituível na engrenagem. Assim sendo, na
medida em que o ensino se torna mais tecnicista, mais centrado no aluno, o professor recebe
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A valorização assim entendida serviria para “ampliar” o capital do detentor de maior qualificação tornando-o
mais empregável ou capacitado a pleitear ascensão profissional. O aumento de salário seria decorrente da
valorização do seu capital pessoal. Para a compreensão das implicações da teoria do Capital Humano na
Educação ver FRIGOTTO (2001).
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Quando sua posição é valorizada aparece mais como animador cultural e incentivador dos alunos do que como
detentor de um conhecimento clássico a ser ensinado.
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todo o seu material pronto ,cabendo a ele apenas aplicá-lo, que existem inúmeros materiais
auxiliares à sua tarefa e que a sua própria formação sofreu barateamento (através dos cursos
de capacitação, de formação continuada e até mesmo com a formação inicial em EaD), há um
esvaziamento do valor dessa mão de obra e ela é facilmente substituível.
Nessas condições, a remuneração compatível ao cargo pode ser rebaixada na
perspectiva do interesse de classe dos reformadores do estado: o empresariado 99. É importante
indicar que a tabela salarial não foi encaminhada junto com a Lei da Carreira. A dissociação
entre as duas dimensões, o conjunto de princípios ordenadores da carreira e a remuneração, já
indicava uma política remuneratória flexível e nos permite questionar o que o governo
considera como “remuneração compatível”.
O eixo seguinte diz respeito a uma suposta humanização da educação pública. Não é
possível inferir o que o redator considera “humanização”, ainda mais quando visitamos
escolas públicas de Minas Gerais após 12 anos de políticas do choque de gestão em vigor. Um
dos itens refere-se à gestão democrática. Contudo, a meritocracia prevalece e foi estabelecido
o critério de avaliação de conhecimentos de gestão para possíveis candidatos a direção de
escolas. Esse critério é pré-requisito indispensável e constitui mecanismo de controle do
governo sobre a gestão uma vez que é preciso se apropriar da forma de gerir que o governo
indica como sendo válida e só depois de “certificado” se candidatar. A eleição não ocorre
mais diretamente.
Outro elemento é o compromisso de oferecer as “condições de trabalho adequadas”. A
esmagadora maioria das escolas públicas em Minas Gerais não possui as condições
adequadas. Falta-lhes desde banheiros, até iluminação e quadras. Os gastos com a merenda
escolar são irrisórios (por ocasião do Choque de gestão o gasto com a merenda escolar era de
R$0,13 por aluno, enquanto a refeição de um detento, após o corte de gastos, era de R$ 5,50).
O Sind-UTE lançou na gestão de Anastasia uma cartilha- denúncia na qual afirma que o
governo reteve oito bilhões do FUNDEB que, portanto, não foram gastos com a educação.
Não é possível,

portanto,

identificar o que, na concepção do governo, seja condições

adequadas de trabalho100.
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É altamente significativo que duas das principais reivindicações dos trabalhadores em educação de Minas
Gerais sejam o pagamento do piso salarial nacional e o descongelamento da carreira. Nas condições de
realização do trabalho docente hoje no estado de Minas Gerais a simplificação da docência e a forma que o
quadro da carreira assumiu, mais a política de remuneração vigente o que se observa é a estagnação da carreira.
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escolas Públicas em MG- reportagem de Daniela Arbex- Sind-UTE; Sobre o valor das refeições de detentosEncarte especial do Jornal Tribuna de Minas: Déficit Zero, Minas dá o exemplo ao Brasil. Edição histórica,
Novembro de 2004, FIEMG. Sobre os valores: R$ 0, 13 centavos equivalia a 0,00075% do salário mínimo; já a
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O terceiro eixo diz respeito à vinculação obrigatória do exercício do trabalho ao plano
decenal da educação pública estadual e, em cada unidade escolar, aos planos de
desenvolvimento institucional. Aqui cabem duas observações: a primeira, o fato de que os
Planos decenais começam a fazer parte dos termos legais sob os quais as relações contratuais
de trabalho se estabelecem e, a segunda, quanto aos planos das unidades escolares.
No processo de redemocratização do país e fruto das mobilizações sociais em torno
das garantias e ampliações dos direitos, discutíamos a escola pública, sua qualidade e a
formação humana, assim como a questão do trabalho passava, necessariamente, pela questão
da alienação. Nesse contexto, a ideia de um planejamento do conteúdo curricular e das
atividades intraclasses e extraclasses articuladas no planejamento da gestão escolar recebeu o
nome de projeto político pedagógico, pois fundamentava nossa reflexão sobre o trabalho, a
noção de emancipação humana que desenvolveríamos a partir de nossa contribuição, através
do trabalho docente.
Em uma conjuntura regressiva no que tange à reflexão sobre o trabalho e
hegemonizada pelas concepções burguesas de educação associadas à visão gerencial e
privatista do trabalho vemos o Projeto político pedagógico desaparecer e em seu lugar surgir o
Plano de Desenvolvimento Institucional. O tecnicismo avança e o que se desenvolve é a
instituição e não os seres humanos que nela exercem suas atividades. Ao contrário do que o
enunciado do eixo anterior apresenta o que observamos é a desumanização do trabalho.
Por fim, o último e mais importante eixo é a avaliação periódica de desempenho
individual como o requisito necessário para o desenvolvimento na carreira, tanto no que diz
respeito à promoção como na progressão como “valorização do desempenho eficiente”
(MINAS GERAIS – LEI 15 293/2005). Na verdade, a Avaliação de Desempenho Individual
(ADI) é estruturante de todas as carreiras e seu eixo comum. Ela torna o processo de
desenvolvimento individualizado e os processos de promoção e progressão quase únicos.
Possibilita que dois trabalhadores em condições semelhantes tenham enquadramentos
distintos, dificultando o acompanhamento por parte dos trabalhadores, do desenvolvimento da
carreira, dificultando o controle coletivo sobre o trabalho e os ganhos advindos desse.
Esse aspecto será retomado mais adiante no texto, contudo, cabe destacar que a
avaliação de desempenho individual é um poderoso mecanismo de controle sobre o
trabalhador e instrumento disciplinador e, portanto, pedagógico, modelando o trabalhador no
e pelo serviço. Embora já tenha discutido alguns elementos fundamentais da ADI na seção

refeição do preso 0,0275%.
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que analisa o Choque de Gestão e seus desdobramentos, considero importante retomá-la no
momento da análise da lei que a institui e aprofundar alguns de seus elementos.
Os cargos da nova carreira são oito e se concentram entre especialistas em educação
básica, analistas, assistentes, auxiliares e professor. Especialistas, Analistas são gestores cujas
atribuições variam entre a gestão direta, a inspeção e a proposição de políticas para a
educação. O assistente é o equivalente ao secretário que pode atuar tanto nas escolas quanto
nos espaços de gestão (superintendências de ensino, secretaria estadual de educação e
Fundações).
A movimentação, a lotação e congêneres ficam submetidos à aprovação da secretaria
de planejamento e gestão. Embora o trabalho seja flexível, as carreiras são rígidas e a
mobilidade entre elas menor. O servidor só pode mudar de cargo e ser transferido dentro da
mesma carreira. Os servidores da educação são um capítulo a parte e têm legislação
específica.
No que diz respeito à atuação na educação cabe um destaque. Antes o professor, o
docente, regente de turma, podia ser convidado a ocupar os cargos de gestão, mesmo na
secretaria de educação. Qualquer função poderia ser ocupada por esse servidor. Agora não
mais. O professor é, no máximo, diretor de escola e para tanto deve realizar uma prova que o
certifica como apto a exercer essa função. Já os analistas e especialistas são cargos
independentes que são preenchidos através de concurso específico. Assim sendo, as funções
da gerência e da execução estão claramente separadas na administração pública de Minas
Gerais101.
No que diz respeito ao ingresso existe uma distribuição por nível de formação que
corresponde, em tese, aos níveis da carreira. Para o professor da educação básica, foco da
pesquisa, o ingresso no nível I (um) corresponde à habilitação específica obtida em curso do
magistério de nível médio. No nível II (dois) à habilitação específica obtida em curso superior
com licenciatura de curta duração. Para o nível III (três) habilitação específica, curso superior
com licenciatura plena e para o nível IV e V, além da habilitação específica com licenciatura
plena

ou

graduação

acumulada

com

complementação

pedagógica,

deve

haver,

respectivamente, o acúmulo com o mestrado e o doutorado em educação ou área afim.
Todos em acordo com o art.28 da lei 15 784/2005 que é a lei da tabela de vencimentos
básicos com a observação “conforme o edital”. Digo “em tese” porque não é possível
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Este processo corrobora a incorporação da teorização do grupo de Brighton à análise do Choque de gestão e
nos indica que no caso de Minas Gerais temos uma combinação de elementos do taylorismo Fordismo com o
Toyotismo na concepção empresarial incorporada a gestão do estado.
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ingressar no nível IV direto caso concorra a uma vaga para docente da educação básica tendo
obtido grau de mestre. O governo exige que o ingresso seja feito no primeiro nível da carreira
com a habilitação específica e só depois do estágio probatório posso solicitar a progressão
para o nível que corresponde a formação em mestrado. A progressão dependerá das
avaliações individuais de desempenho, da disponibilidade orçamentária e autorizada pela
secretaria de planejamento.
Considerando os princípios organizativos da carreira como meritocracia e
competência, além do capital humano e da busca de excelência, vemos que esses são
argumentos ideológicos que não fundamentam de fato essa organização. Ao contrário, o que
vemos é a maximização da exploração e da espoliação do servidor público cujo trabalho e
qualificação permitem um uso ampliado da mão de obra qualificada com o menor custo, ou
seja, os critérios de “produtividade” empresarial estão sobrepostos a todos os demais critérios.
Se o Estado fosse, de fato, uma empresa, estaríamos diante de uma extração de mais
valor extremamente elevada, já que o docente em questão exerceria suas funções por, no
mínimo, três anos de estágio probatório sem a remuneração devida pela sua qualificação.
Vemos que a apropriação do fundo público é bastante elevada. As implicações tanto para o
trabalhador em educação quanto para os cidadãos que fazem uso do direito à educação
pública são expressivos. Isso ficará mais evidente na discussão da tabela salarial.
O texto se apresenta, ainda, com uma série de dubiedades. A principal delas diz
respeito a forma da promoção ( que é a mudança de nível, é vertical). O Art. 16 em seu
parágrafo único afirma que a promoção será concedida automaticamente ao servidor, mas na
verdade ela depende do cumprimento de uma série de exigências, que deve ser requerida pelo
servidor, na forma do regulamento e depende das avaliações de desempenho positivas e da
disponibilidade orçamentária. O automaticamente por fim, não tem nenhuma validade prática
sendo apenas figura de retórica.
A progressão, que é horizontal, é a passagem de um grau a outro no mesmo nível. O
servidor progride se tiver cumprido o interstício de dois anos de exercício efetivo no mesmo
grau, não pode haver, por exemplo, nenhuma licença ainda que por motivo de saúde, por um
período superior a noventa dias. Apenas as doenças consideradas “profissionais” contam
tempo, também em tese, pois isso depende do que o governo considera doença funcional.
Nessas condições a contagem do tempo para progressão é interrompida. Além disso, o
servidor deve receber duas avaliações de desempenho satisfatórias.
A Lei 15.293, apresenta, ainda, os cargos organizados por graus e níveis. Eles são
padronizados. Todos possuem seis níveis para progressão que é vertical e quinze graus para a
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promoção que é horizontal. O servidor levará 30 anos para percorrer todos os graus e chegar
ao final da carreira, caso não haja interrupções na contagem de tempo e ele sempre receba
avaliações de desempenho satisfatórias. Isso significa que, na prática, é extremamente difícil
progredir na carreira por tempo de serviço. Esse é um dos motivos da pauta de reivindicações
ser o descongelamento das carreiras.
Na ocasião da implantação do Plano, o salário mínimo era de R$ 200,00. O salário do
professor das séries iniciais R$ 212,00. Com o Plano de Carreira aprovado, já em 2005, o
menor valor de salário era R$305,00. Se tudo corresse bem e o professor chegasse ao final da
carreira com 30 anos de trabalho e doutorado e tendo todas as avaliações individuais
satisfatórias e sem nenhum afastamento o seu salário final seria de R$ 1.246,86. O governo
apresentava esses valores com enorme propaganda e em termos estatísticos, pois a variação
entre o menor valor e o maior é de 308%! O valor do salário mínimo em 2005 era de R$
300,00. Uma forma de remuneração indecente.
Para obter a promoção, o servidor deve cumprir o interstício de cinco anos em efetivo
exercício, obter cinco avaliações satisfatórias e comprovar a titulação mínima exigida (ter a
certificação para o cargo). Contudo, para as exigências de pós-graduação “Latto sensu” o
servidor pode apresentar exame de certificação ocupacional realizado pela própria Secretaria
de educação ou por instituição credenciada. Esse aspecto também garante a dimensão éticopolítica do perfil do trabalhador que se deseja moldar (a desvalorização da formação
acadêmica e a equiparação de valoração de formação via certificação da própria secretaria de
educação).
Além disso, a promoção por escolaridade adicional só será concedida com aprovação
da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças102. Esse dispositivo só
pode ser utilizado uma vez e não permite que os títulos sejam aproveitados para fins de
vantagens pecuniárias exceto para o adicional de desempenho. A Lei também afirma que o
poder público incentivará os servidores da carreira da educação básica a buscar a formação
em pós-graduação.
Para os cargos de direção e secretário escolar haverá gratificação. A direção é exercida
em cargos de 40 horas semanais e o do secretário de 30 horas. Como os salários são baixos o
docente que possui dois cargos acaba por considerar o lugar atrativo uma vez que a
102

“A Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças (CCGPGF) tem por finalidade coordenar
e integrar as decisões estratégicas de governo e deliberar sobre os atos de gestão que envolvam a ampliação da
despesa com a implementação de políticas públicas, especialmente de recursos humanos, e com a alteração da
estrutura organizacional da Administração Estadual”. Fonte:http://www.planejamento.mg.gov.br/estrategia-degoverno/governanca-publica/63-menu- central/estrategia-de-governo/governanca-publica/727-ccgpgf
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gratificação acaba por ampliar os ganhos para uma mesma carga horária. Também é
interessante para o professor contratado que busca assim um acréscimo e a continuidade do
contrato. São gratificados também os seguintes cargos: vice- diretor com 25% do valor do
vencimento; do coordenador de escola com 10%; coordenador de educação continuada com
20%. A maioria das negociações não leva a um aumento superior a 5% e, atualmente, não há
reposição nem mesmo da inflação do período entre as campanhas salariais 103.
A polivalência está presente no trabalho da gestão na educação básica em Minas
Gerais. Os especialistas em educação básica (o equivalente a um supervisor, mas com
atribuições mais amplas) que ocupe o cargo de vice-diretor deverá complementar a carga
horária de quarenta horas semanais, no desempenho de sua especialidade e, nesse caso, não
fará jus ao acúmulo das gratificações.
Os cargos de gestão relacionados ao controle do trabalho como é o caso da Inspeção,
beneficiam-se de uma gratificação maior, de 50% do vencimento básico do cargo de
provimento, que é o de especialista. O servidor deve ter habilitação em Inspeção escolar e o
regime de trabalho é de dedicação exclusiva.
Os professores da educação básica possuem carga horária semanal de vinte e quatro
horas sendo dezoito horas/aula e mais seis de extraclasse. Os professores que atuam no núcleo
de educação tecnológica, uso de biblioteca, recuperação de alunos na
EJA, na modalidade semipresencial têm vinte e duas horas dedicadas à docência e
duas horas semanais dedicadas à reuniões 104. Não há horário remunerado para o extraclasse,
como se esses professores não precisassem planejar suas atividades. No caso do professor que
atua na Unidade Escolar, o cargo de vinte e quatro horas foi utilizado como uns dos motivos
para não pagar o piso salarial nacional, assim como outros governos estaduais também o
fizeram e fazem105. Os demais cargos entre assistentes, especialistas e analistas variam entre
trinta e quarenta horas respectivamente.
103

92 Conforme acompanhamento das notícias na página do Sind-UTE através dos boletins, informativos e
clippings. www.sindutemg.org.br
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Estes professores só conquistaram o reconhecimento do tempo extraclasse em 2012. Fonte:
http://www.sindutemg.org.br/novosite/files/Hora-atividade-cartilha2013.pdf

105

A Lei do Piso Salarial Nacional foi assinada pelo então presidente Lula da Silva e continha em seu
texto a expressão “até” quarenta horas semanais, para um cargo de professor. Isto foi o suficiente para que
governos dividissem por dois o valor do piso para os cargos de 24 horas. Tanto o governo federal quanto os
estaduais ignoraram o fato de que historicamente o cargo de um professor da educação básica possui 24horas
semanais. Isto tem produzidos constantes conflitos com os governos e segue sem solução por via legal,
restando a luta. Para algumas informações básica e link de acesso a Lei 11.738 /2008 ver:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12253&Itemid=86
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A exploração não para na disputa em torno do Piso Salarial ou dos demais pontos já
levantados. O professor que porventura não consiga integralizar seu cargo em uma única
escola deverá complementá-lo em outros lugares quanto sejam necessários. Para a redução de
carga horária, remoção e provimento de cargo inferior à carga regular, deve haver o
consentimento do professor, mas o cargo pode ter até sete horas/aula e, nesse caso, não há
remuneração de extraclasse. Só de duas horas de reuniões semanais.
Em geral, os professores tendem a concordar com essas modificações, pois temem ser
avaliados negativamente e perder oportunidades futuras de melhoria das condições de
contrato etc. Esses professores podem, a qualquer momento, serem convocados a ampliar o
número de aulas até a complementação do cargo. Também é possível ampliar o número de
aulas até o limite de trinta e seis horas semanais (ou 50% no conteúdo curricular para o qual o
professor está habilitado). Esse procedimento dá a dimensão da exploração a qual estão
submetidos os docentes106.
Além de tudo isso, os professores atuaram em Minas Gerais entre 2008 e 2012 sem a
regulamentação do tempo de extraclasse o que significa mais uma vez a apropriação de tempo
de trabalho não remunerado (assumindo aqui a condição de mais antivalor, ou seja, o
correspondente a apropriação da mais valia no setor público). As aulas atribuídas aos
professores, por exigência curricular, não estão incluídas no percentual de até 50% referentes
às atribuídas por extensão do cargo. Isso permite uma ampliação e intensificação da
exploração do trabalho que, embora prevista na “lei”, extrapola a regulamentação e os direitos
dos trabalhadores.
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A extensão do cargo também é chamada de exigência curricular. O site Jus Brasil assim a define: O Adicional
por Exigência Curricular se aplica ao professor que assumir as aulas de um mesmo conteúdo que, por exigência
curricular, ultrapassarem o limite do regime básico do professor. Quem ocupar dois cargos de professor poderá
assumir a extensão de jornada, desde que o somatório das horas destinadas à docência não supere 32 horas,
excluídas desse total as aulas assumidas por exigência curricular. Em nenhum site oficial seja do governo, de
entidades de classe, ou de interpretação jurídica encontramos definições mais precisas do que seja a exigência
curricular. Mas ela é uma das expressões da condição de precariedade do trabalho docente e a passagem do
professor para a condição de trabalhador flexível (para a reconversão). O professor poderá assumir aulas de
disciplinas para as quais não tem habilitação. Basta ter cursado um semestre da mesma em curso de graduação
que o governo do estado considera suficiente para que ele possa assumir tais aulas. Assim, complementa-se o
cargo do docente e a grade curricular com professores lecionando história, geografia, sociologia, filosofia etc.
Isso quando não acontece o pior, um professor de química lecionando sociologia (a crítica aqui se deve a
formação não ser de nenhuma área afim). Esta informação foi obtida conversando informalmente com
professores da rede. Não há referência a isto em nenhum site oficial. A existência desse procedimento não é
novidade em Minas Gerais. Há pelo menos duas décadas existia, no regime de contrato, o CAT, Certificado de
Avaliação de Título, ainda em vigor e que a própria SEPLAG chama de autorização para lecionar a título
precário. A diferença é que extrapola a órbita da necessidade emergencial e torna-se prática recorrente e uma
forma de complementar o cargo do professor que já está em exercício.
Para a definição aqui apresentada Jus Brasil: http://al-mg.jusbrasil.com.br/noticias/100064874/projetoregulamenta-extensao-de-jornada-de-professores.
Para a definição do CAT: http://www.mg.gov.br/governomg/unidade/5103,1261,29876,5794
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A aceitação dessas condições está relacionada à avaliação de desempenho e a
instabilidade funcional fruto das inúmeras alterações pelas quais a rede vem passando em
função do longo ajuste à reforma na correlação de forças entre as classes 107. Como ALVES
(2006) nos ajuda a ver, o medo é um componente subjetivo poderoso no processo de
dominação toyotista e está na base de todos os mecanismos de assédio que observamos
avançar sobre essa “nova” organização do trabalho.
Em relação às aulas de extensão de cargo, essas não geram nenhum direito além do
recebimento da fração do vencimento básico correspondente as mesmas. Não gera descontos
e,

igualmente,

direitos

previdenciários.

As

aulas

disponibilizadas

para extensão

independem da existência do cargo, logo, o estado pode realizar uma brutal redução de
investimentos em educação no que diz respeito ao emprego de pessoal qualificado para a
atuação na rede.
A extensão e a exigência curricular são marcas indeléveis da exploração do trabalho
violento a qual estão submetidos os docentes da rede estadual de Minas Gerais e expressam a
desqualificação não só do trabalho, mas da formação oferecida. Esses mecanismos de
intensificação e ampliação da jornada de trabalho são a expressão da reconversão docente em
curso, em Minas Gerais, da modelagem do trabalhador flexível na educação com todas as
implicações desse processo, tanto para os docentes como para os alunos. Do ponto de vista da
sociologia do trabalho, esses mecanismos indicam a perda do sentido do trabalho, a sensação
de desprofissionalização, a perda da dimensão criativa e o aprofundamento da alienação108.
A precariedade, com enorme aproximação das formas assumidas no setor privado, se
expressa ainda nas possibilidades pelas quais a carga horária da extensão pode ser reduzida. A
exceção se apresenta par e passo com a institucionalização do direito109, conforme os incisos I
ao VII do parágrafo sétimo.
“§7° A extensão de Carga Horária concedida ao Professor de Educação Básica não
poderá ser reduzida em um mesmo ano letivo, exceto nos casos de:
Redução do número de turmas ou de aulas na escola em que estiver atuando
Retorno do Titular do cargo, quando a extensão for por substituição;
Provimento do cargo; quando a extensão resultar da exigência de cargo vago
Ocorrência de movimentação de professor
Afastamento do efetivo exercício do cargo, com ou sem remuneração, por período
107

Em avaliação os descritores de comportamento esperado seriam “produtividade”, “presteza” e
“tempestividade”

108

Para reconversão ver SHIROMA e EVANGELISTA, já citadas neste trabalho e para a ampliação da alienação
e perda do sentido do trabalho ALVES, no conjunto de textos que servem de suporte a estas reflexões, cujos
nexos com o objeto foram construídos no capitulo II e que constam nas referências bibliográficas.

109

Estado de Exceção conforme discussão feita na seção sobre o Estado. Discussão referenciada em AGAMBEN
(2204) e PAULANI apud OLIVEIRA, BRAGA E RIZEK (orgs) 2010.
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superior a sessenta dias no ano;
Resultado Insatisfatório na avaliação de desempenho individual, nos termos da
legislação vigente”. (MINAS GERAIS, 2004, grifos nossos)
Desistência do servidor;”

O Inciso primeiro apresenta um aparente respeito ao servidor que rapidamente se
desfaz ao observarmos os demais. Vemos todas as possibilidades de movimentação através
das quais o governo elimina a porosidade na exploração e procura garantir o fluxo do trabalho
sem interrupções. A possibilidade de redução de turmas e aulas é recorrente na rede pública
de Minas Gerais, fruto dos processos de nucleação, de redução da oferta do ensino médio e
da própria desistência dos matriculados levando à existência de turma com número reduzido
de alunos110. A forma de atuação do governo nesse caos tem sido procurar manter as turmas
com número de quarenta e até mesmo cinquenta alunos, ampliando a exploração e reduzindo
a qualidade.
Não é possível sequer o deslocamento de carteiras e/ou uma pequena mudança na
organização da sala para um trabalho pedagógico distinto como dispor a turma em círculo ou
mesmo a realização de um trabalho de grupo. Tanto a qualidade nas condições de trabalho do
professor está comprometida como a qualidade do ensino ofertado pela redução de
possibilidades pedagógicas em função do número de alunos por sala. Resta o ensino
tecnicista, adestrador e reprodutivista.
Em casos de disciplinas como a sociologia e a filosofia a margem para o debate fica
reduzida e há um mecanismo mais perverso em andamento. A grade curricular, em geral,
disponibiliza uma aula semanal de cada uma dessas disciplinas ofertadas em séries distintas.
Isso significa que para o professor completar sua carga horária ele precisa de 16 turmas e o
mesmo número de diários para preencher! Com cinquenta alunos cada e tendo que se deslocar
entre escolas para completar seu cargo (pois muitas vezes não há um número total de turmas
para preenchimento do cargo) isso se torna um massacre para o trabalhador. Em média
corrigirá 800 avaliações por bimestre, caso faça apenas uma. Isso significa que esse professor
não aplicará avaliações escritas e que dificilmente conhecerá todos os seus alunos. Não
realizará atividades em grupo e não haverá apresentações de trabalhos ou estarão prejudicadas
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A nucleação consistiu, ainda nos anos 1990, em enxugamento das escolas com ensino médio e ensino médio
noturno. Estando com número considerado deficitário de alunos, suas turmas e cursos eram encerrados e os
alunos deveriam ser transferidos para outra escola que seria o pólo receptor Todos os cálculos de contratação e
repasse de verbas é feito a partir do número de alunos (per capita),assim sendo o procedimento da nucleação
permitiu o enxugamento dos gastos e de pessoal, novamente o desemprego rondava os trabalhadores em
educação no Estado (FIGUEIREDO 2006) Ainda que não receba o mesmo nome ( e esta é também uma tática
para evitar ativar a memória de lutas dos trabalhadores) as ações do governo do estado atualmente caminham
na mesma direção dos anteriores e o sentido da redução da oferta segue a mesma lógica.
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pelo número elevado de jovens em sala.
Muitas vezes essas disciplinas são oferecidas para extensão de cargo por exigência
curricular, conforme já indiquei nesta seção. Assim o aluno não vê a relevância desses
conteúdos, tende a se desinteressar, o professor quando é da área tem dificuldades de
operacionalizar um bom trabalho pedagógico. Isso quando não é trabalhada com sugestões de
atividades que vêm prontas, muitas vezes reproduzindo um
padrão de sociabilidade e conjunto de valores ético- políticos disponibilizados nos
materiais sem o questionamento crítico dos mesmos (isso pode ocorrer com os docentes da
área também). As disciplinas deixam de cumprir seu papel formador e passam a conformar na
perspectiva hegemônica e a reforçar a suposta “inutilidade” desses conteúdos na percepção
dos alunos e das comunidades atendidas pelas escolas públicas. O Estado segue cumprindo,
através do aparelho de estado, sua função educativa para a dominação de classe.
As demais caracterizações das formas de extensão de carga horária buscam disciplinar
o número de horas e o valor do vencimento a ser recebido. Merece destaque unicamente o fato
de que o vencimento é sempre proporcional ao básico da tabela estabelecido para o cargo e
que não gera benefícios, não serve de base de cálculo para previdência e não pode ser
acumulado como vantagem pessoal. Não importa o tempo que dure a extensão, ela é assim: a
marca da precarização e independe do servidor, em questão, ser contratado ou efetivo.
A lei trata ainda da nova modelagem da carreira no que diz respeito à redução dos
cargos e ampliação das tarefas. O número de cargos extintos nos dá a dimensão do processo e
da flexibilização das funções: cinquenta e seis mil (dos alocados na secretaria estadual de
educação).
Os servidores que ocupavam os cargos extintos forma reenquadrados na nova estrutura
de carreiras e seguindo a correspondência estabelecida em tabela da Secretaria de
Planejamento e Gestão. De acordo com a redação do artigo 39, é garantido ao servidor o
direito de optar pelo não enquadramento. Contudo, no parágrafo único do artigo em foco fica
evidente que o servidor ficará estagnado na carreira antiga que já vinha sendo sucateada pelos
governos anteriores, tática recorrente usada por reformadores de direita: “(...) não fará jus às
vantagens atribuídas às carreiras instituídas por esta lei”. (MINAS GERAIS, 2004).
As regras para o posicionamento na nova carreira foram estabelecidas por decreto e os
critérios deveriam ser conciliados aos princípios previstos na Lei 15 293/2004, em seu artigo
43, incisos I ao III e nos dois parágrafos. Deve ser considerada a escolaridade do cargo de
provimento efetivo ocupado pelo servidor; o tempo de serviço no cargo; o vencimento básico
do cargo efetivo. O parágrafo primeiro faz ressalva importante sobre os vencimentos dos
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servidores: “As regras de posicionamento não acarretarão redução da remuneração percebida
pelo servidor na data de publicação do decreto que as estabelecer”. (MINAS GERAIS, 2004)
Esse parágrafo foi revogado pela 15.784/2005 que estabeleceu os vencimentos básicos.
Ao longo do ano de 2005, os servidores tiveram que enfrentar as alterações da lei
15.784 que, articulada com a lei 15293/2004, provocou inúmeras perdas para os servidores. O
plano traz problemas também no enquadramento geral dos trabalhadores. O governo
enquadrou todos os servidores pelo nível de qualificação mínima que o cargo que exerce
exige, provocando o rebaixamento geral dos salários e ampliando a apropriação do antivalor,
conforme a simulação que apresentei na discussão do alinhamento de pessoas.
O governo se permitiu um prazo de 36 meses para ‘corrigir as distorções’ e
reenquadrar corretamente os servidores. É inegável a apropriação de recursos que
deveriam contar como remuneração dos trabalhadores e o tamanho da exploração ao longo de
três anos para realizar as correções, isso sem contar a inflação do período e o fato de que os
salários já são aviltados historicamente nessa rede. FIGUEIREDO (2006).
Os anexos da lei apresentam os quadros das carreiras com seus níveis e graus e as
atribuições de cada cargo. O conjunto de atribuições de cada cargo confirma a avaliação da
polivalência e o desejo da administração de poder dispor dos servidores de forma mais ampla.
Para efeito de exemplificação, citaremos apenas o do professor e o do especialista. O cargo I
da nova carreira é o do professor da educação básica (PEB). As atribuições são especificadas
em onze itens que concentram várias atividades cada um.

exercer a docência na educação básica, na unidade escolar, responsabilizando-se
pela regência de turmas ou por aulas, pela orientação de aprendizagem na educação
de jovens e adultos, pela substituição eventual de docente, pelo ensino do uso da
biblioteca, pela docência em laboratório de ensino, em sala de recursos didáticos e
em oficina pedagógica, por atividades artísticas de conjunto e acompanhamento
musical nos conservatórios estaduais de música e pela recuperação de aluno com
deficiência de aprendizagem (MINAS GERAIS, 2004).

Além desse item um somam-se mais dez nos quais são elencadas atividades de
planejamento e gestão, coordenação, elaboração e desenvolvimento de projetos educativos ou
em projetos de formação continuada de educadores; animador cultural, pois é responsável
pela elaboração e implementação de projetos e atividades de articulação e integração da
escola com as famílias e a comunidade escolar por ele atendidas. Deve ser responsável pela
sua própria formação uma vez que deve participar de cursos, atividades e programas de
capacitação profissional quando convocado ou convidado (atendendo aos requisitos da
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avaliação de desempenho, em especial, a tempestividade). É o avaliador das atividades dos
alunos, já que deve acompanhar e avaliar sistematicamente os alunos durante o processo de
aprendizagem e realizar avaliações periódicas dos cursos ministrados e das atividades
realizadas ( como se a avaliação fosse um ato unilateral).
O professor deve, ainda, promover e participar de atividades complementares ao
processo da sua formação profissional. Para o caso do redator ter esquecido algum elemento a
mais, o décimo primeiro item acrescenta que pertence ao conjunto de atribuições do docente
exercer “outras atribuições integrantes do plano de desenvolvimento pedagógico e
institucional da escola, previstas no regulamento desta lei e no regimento escolar” (MINAS
GERAIS, 2004). É evidente a ampliação brutal das tarefas docentes, mesmo que
consideremos o fato de que essa atividade profissional historicamente se caracterizou por
incorporar várias atribuições.
O mesmo ocorre com os cargos de gestão. A carreira de especialista incorpora
atribuições de cargos como Inspetor, Supervisor, Coordenador entre outros. Em tese deve
atuar na unidade escolar (embora boa parte das escolas não tenha esse profissional).

“exercer as tarefas de supervisão do processo didático como elemento de
articulação do planejamento, acompanhamento, controle, avaliação das atividades
pedagógicas, conforme o plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da
unidade escolar”. (MINAS GERAIS, 2005).

Os demais itens incluem: atuar como articulador das relações interpessoais internas e
externas que envolvam profissionais, pais, alunos, comunidade, parece alguém que sabe tudo
de todo mundo evidenciando a função de controle que esse gestor deve assumir. Cabe ainda
ao especialista planejar, executar e coordenar cursos, atividades, programas internos de
capacitação profissional e treinamento em serviço, participar da elaboração do calendário
escolar, das atividades do conselho de classe bem como coordená-las.
Cabe a esse profissional exercer via trabalho individual, ou em grupo, a orientação, o
aconselhamento e o encaminhamento de alunos em sua formação geral e na sondagem de suas
aptidões específicas (ao que parece como orientação para o trabalho, embora não fique
explicito). Deverá articular as relações internas e externas na escola com as famílias, a
comunidade e entidades de apoio psicopedagógico e como ordenador das influências que
incidam sobre o aluno (observamos aqui um claro incentivo à busca de apoio junto ao terceiro
setor). Deve, ainda, exercer atividades de apoio à docência e aquelas previstas no plano de
desenvolvimento pedagógico e institucional da escola, nos regulamentos e regimento escolar.
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Apenas isso.
As demais carreiras seguem o mesmo espírito de polivalência o que permite ao
governo, segundo o texto do próprio documento do Choque de gestão, já analisado, dispor dos
profissionais mais livremente, de acordo com a necessidade da administração.
Essa é a lei mais importante pelo fato de ter sido a estruturadora de uma nova carreira.
Contudo, ainda havia muito a ser regulamentado e que iria consumir o segundo mandato de
Aécio e parte do mandato de Anastasia. A nova relação de trabalho no serviço público, em
especial na educação, foi se constituindo a partir das leis subsequentes que ampliaram a
flexibilização do trabalho. Além disso, cumpre ressaltar que utilizei a expressão “carreira”
convencionalmente, pois o próprio choque de gestão apontou o fato de que não há mais
carreira constituída, mas sim uma expectativa de carreira, construída pelo servidor, a partir
das oportunidades e regras disponibilizadas pelo governo. Junte-se a isso as características
iniciais aqui apontadas que indicam um caminho de maior precarização e polivalência no
trabalho e, assim, podemos afirmar que não existe mais carreira na educação pública em
Minas Gerais.
As leis que complementam a 15.293/2004 no que diz respeito à estruturação das
relações de trabalho na rede pública de Minas Gerais são a Lei 15.784/2005 que regulamenta
as tabelas de vencimentos e as formas que esse assume, seus descontos, acréscimos etc. A lei
17.600/2008 que disciplina o acordo de resultados, a Lei que institui a avaliação individual de
desempenho Lei 71/2003 e a mais recente e importante que é a Lei 18. 975/2010. A chamada
Lei do Subsídio.
O ano de 2004, ano da aprovação da Lei das carreiras terminou com a abertura de
concursos para as áreas de física, química, matemática e biologia e com a promessa de
abertura de concurso na área de humanas para o início de 2005. E o enquadramento dos
docentes no novo plano de carreira que, conforme já foi dito, não contemplou o tempo de
serviço e em alguns casos também não contemplou a formação, sendo o servidor enquadrado
no nível e no grau mínimo para o exercício do cargo que ocupava. A situação dos aposentados
não ficou clara, pois não foi divulgado como seria o enquadramento. Pelo estatuto do
magistério (lei 7.109/77) o servidor tinha o direito de ser alçado ao último grau da carreira
ao se aposentar, mas na nova situação esse dispositivo deixou de existir. Ao que tudo indicava
o aposentado ficaria estagnado também na nova carreira e seu salário rebaixado.
Para os contratados (chamados designados na rede estadual de Minas Gerais), a
situação também piorou. Pelo plano antigo o servidor designado, embora não fosse
considerado da carreira, recebia os acréscimos por tempo de serviço e ganhos salariais por
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formação. O que esse servidor não tinha era a estabilidade e as garantias decorrentes do
quadro permanente, mas enquanto estivesse em exercício recebia o equivalente ao cargo tal
qual o efetivo. Com o novo plano, ele continua não fazendo parte da carreira, deverá ser
avaliado como qualquer servidor da mesma e pode sofrer as mesmas punições, mas não tem
os mesmos ganhos salariais. Aprofundou-se a exploração e a precarização.
O ano de 2005 começa com a disputa para o envio das tabelas salariais que deveriam
compor o texto inicial da lei aprovada no ano anterior. O governo, diante da greve de 2004,
havia assinado um termo de compromisso e os trabalhadores iniciam a campanha salarial
exigindo o cumprimento do que o governo assumiu que faria. Diante da mobilização, o
governo retoma a mesa de negociação em torno da tabela salarial. É nesse contexto que é
aprovada a Lei 15.784 com as tabelas salariais. Já em relação ao reposicionamento dos
servidores o governo manteve o prazo de 36 meses para rever todos os casos.
A separação entre os dois elementos - quadro de carreira e tabela de vencimentos
indica a forma flexível de contratualização e o esvaziamento da carreira docente.
Através da tabela de vencimentos podemos observar não só o poder de compra do salário
docente. É possível perceber a amplitude da carreira, a diferença entre o maior e o menor
salário indica a possibilidade de progressão. A diferença de salários entre os cargos o tipo de
trabalho que é maios valorizados e o que é menos valorizado quando tratamos da mesma
formação e ,por fim, e não menos importante, os mecanismos (quando existem) de
recomposição do salário indicam o compromisso com a valorização profissional, um dos
eixos organizativos da carreira e que já discutimos acima.

4.1.2 A Lei da Tabela Salarial

A Lei 15 784 de 27 de outubro de 2005 é a chamada Lei da Tabela Salarial. Ela institui
a tabela de vencimentos básicos dos profissionais da educação e da defesa social. A tabela
entrou em vigor em primeiro de setembro, quase dois meses antes de ser publicada. Ela
também dispõe sobre as formas de reajuste e institui a Vantagem Temporária Incorporável
(VTI) também já mencionada neste trabalho e que voltarei a
tratar mais adiante. Para demarcar o começo da análise é importante trazer alguns
dados sobre os salários em 2005. Entre setembro e outubro, o salário mínimo nominal era de
R$ 300,00; o salário mínimo necessário calculado pelo DIEESE era de R$ 1.468, 24. Ainda
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não havia sido instituído o piso salarial nacional do magistério, fato que só aconteceria em
2008.
A lei, como tabela de vencimentos, se aplica a concursados, a designados e inativos
(os efetivados constituem um caso a parte e será tratado em seção específica). A lei
estabeleceu para 1º de julho de 2006 um “aumento” de 5% do vencimento básico, ou seja, um
ano depois da publicação da lei haveria um reajuste. Tomando como exemplo o vencimento
básico do professor em início de carreira no nível e no grau um da tabela teremos, em 2005, o
vencimento de R$ 305,00, cinco reais acima do mínimo nominal (conforme o DIEESE). Em
um ano o reajuste garantiria um valor de R$ 320,25 de vencimento básico. O salário mínimo
nominal no mesmo período, segundo tabela do DIEESE, foi de R$ 350,00. O professor das
séries iniciais da rede pública de educação de Minas Gerais ganhava, mesmo após o Choque
de Gestão, que tem como eixos estruturantes a qualidade e a valorização do servidor, menos
do que um salário mínimo. Não é necessário discutir aqui a obscenidade que é o valor do
salário mínimo pago no país, mas é fundamental perceber que a segunda maior economia da
República Federativa do Brasil pagava a seus professores das séries iniciais menos do que o
salário mínimo nominal vigente no país. Mais uma vez fica evidente o tamanho da
apropriação de mais antivalor.
Para os direitos dos servidores da educação básica a lei incorpora um abono de R$
45,00 no vencimento e por ele é absorvido (capitulo II em seu artigo 5º). O capítulo
imediatamente subsequente trata da vantagem temporária incorporável a (VTI). A VTI é uma
reafirmação da Parcela Remuneratória Complementar (PRC). A VTI surge então para cumprir
o papel que antes era realizado pela PRC, criada após uma campanha salarial empreendida no
governo Itamar e sua função era, do ponto de vista da categoria, recuperar parte das perdas
salariais e para o governo, um instrumento de amortecimento na folha de pagamento.
Os ganhos advindos de mudanças de nível por formação, por exemplo, passavam por
um processo de compensação em relação a PRC. O salário base do servidor aumentava ao
mesmo tempo em que a PRC diminuía. Assim o governo concedia o “acesso” sem que isso
representasse a alteração da condição salarial do servidor, ou seja, sem ampliar o gasto com
pessoal.
Um dos exemplos que podemos citar é o caso do vencimento abaixo do salário
mínimo. O servidor nessa condição recebe a diferença em VTI para alcançá-lo. Quando o
servidor recebe a progressão (horizontal) ou a promoção (vertical) o valor a mais recebido é
incorporado ao vencimento básico e imediatamente descontado da VTI. Assim o governo
detém o aumento vegetativo da folha de pagamentos e, embora reconheça formalmente os
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direitos incorporados na lei, na prática não os garante (embora não esteja cometendo nenhuma
ilegalidade). O art.7º do capitulo III da lei confirma esta avaliação 111.
Art. 7° - Dos valores da VTI dos servidores a que se refere o art.6°, serão
deduzidos no todo ou em parte:
I
- Os R$45,00 (quarenta e cinco reais) incorporados nos termos do art.5°;
II
– O acréscimo ao vencimento básico do servidor decorrente do seu
posicionamento nas carreiras instituídas pela lei 15.293, de 2004, e nas carreiras
que tratam os incisos VII a X do art.1° da Lei 15.301, de 2004, com redação dada
por esta lei;
III
– O Valor do reajuste a que se refere o art 4°;
IV
– Os acréscimos ao vencimento básico decorrentes de outras
incorporações na forma da lei. (MINAS GERAIS, 2005).

No que diz respeito ao posicionamento, a lei “garante” que será respeitada a
escolaridade exigida e o vencimento básico correspondente ao nível e ao grau do cargo de
provimento recebido pelo servidor até a data da publicação. Como o estado se permitiu o
tempo de 36 meses para rever o enquadramento “equivocado” na transposição dos cargos da
antiga carreira para a nova, tudo está dentro do previsto e do acordado. No entanto, alguns dos
parágrafos foram revogados no todo ou em parte. Os acordos firmados com os docentes após
os movimentos de mobilização em torno do Plano de Carreiras e das Tabelas Salariais não foi
mantido. Destaco o parágrafo 1° que teve o dispositivo referente à afirmação, no texto da lei,
de que o reenquadramento “não acarretaria perda de remuneração líquida”, ou seja, houve
perda salarial.
Os contratados são enquadrados no nível e no grau de vencimento básico para a
função ou cargo que foi designado e o parágrafo 3°, ao ser revogado, aparentemente daria
margem a que houvesse mobilidade na carreira para esse professor no que diz respeito ao
ganho salarial. Contudo, no art. 16 a nova redação deixa explícito o lugar subalternizado e
ainda mais precarizados desse professor. Diz o artigo que a designação para o exercício de
função pública ocorrerá no grau e no nível inicial correspondente à escolaridade mínima
exigida para o ingresso nas carreiras. Como os contratos são encerrados em dezembro e
retomados no final de janeiro, o professor está sempre retomando a posição inicial. A
exceção dessa regra no caso da docência é para o ensino superior.
A lei estabelece, ainda, a correspondência dos cargos conforme indicamos ao discutir a
lei de carreiras e indica o vencimento correspondente com destaque para alguns cargos que
são preservados e indicados à parte como é o caso do Inspetor escolar que passa a Analista
Educacional com carga horária de 30 horas semanais. O redator da lei se preocupou em
111

Contudo, ao ser incorporado no vencimento, o servidor teria este valor como parte da aposentadoria.
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garantir a correspondência do cargo em horas e o vencimento o acompanha, restando a
discussão em torno do reenquadramento, conforme indiquei no texto mais acima.
Nas disposições gerais e transitórias, regulamentam-se as questões relacionadas à
habilitação, à carga horária e ao recebimento de gratificações para cargos de analistas,
especialistas e os demais no campo da gestão. Fica reafirmada a necessidade de aprovação da
Câmara de Coordenação Geral e Finanças para a promoção por escolaridade adicional, com
aplicação de redução do interstício necessário e das avaliações de desempenho individuais
necessárias, desde que, entre outros pontos, a formação seja complementar ou superior àquela
exigida e esteja relacionada à natureza e a complexidade da mesma. Comprova assim a crítica
já feita de que não haverá promoção automática.
As demais páginas dizem respeito aos quadros da nova carreira nos quais são
posicionados os antigos cargos. Não há grande novidade, pois, esse texto reafirma a lógica
estruturante do anterior e apenas acomoda os cargos agrupados por tipo de atividade, por
carga horária e formação. Observamos uma redução geral dos mesmos e a ampliação das
atribuições como já afirmei.
Quanto aos vencimentos básicos, entre os cargos da carreira da educação básica a
distância entre o salário do professor e do especialista, ambos considerados no patamar
inicial, é de um terço do valor. O professor recebe R$ 305,00 e o especialista R$ 417, 64.
Observamos, no entanto, que o professor em questão tem formação em nível médio e o
especialista em nível superior. Para a formação semelhante, a diferença cai para R$36,00 a
favor do professor que recebe R$ 453,00. Quando analisamos os cargos de gestão alocados
nas superintendências e na secretaria de Educação a situação muda. O valor inicial passa a ser
R$ 1.386,00 uma diferença de mais de 300% entre ambos. Isso indica uma clara valorização
dos cargos de controle e gerenciamento do trabalho em detrimento do trabalhador em
educação e configura-se um reforço da orientação gerencial de viés empresarial da reforma.
As mesmas diferenças são observadas nos ganhos que elevam o salário de quem chega
ao final das carreiras. O vencimento inicial do professor com nível superior é R$ 453,00, se
tudo correr bem ao longo da carreira, não houver nenhuma interrupção na sua contagem de
tempo, ele obtiver sempre avaliações positivas, houver disponibilidade orçamentária para o
pagamento dos seus benefícios e esse professor fizer mestrado e doutorado ele receberia como
último vencimento básico da carreira o valor de R$ 1.246,87. Importante recuperar aqui os
valores dos salários mínimos nominais e os necessários. Respectivamente, em dezembro de
2005, R$ 300,00 e R$ 1.607,00 de acordo com a tabela do DIEESE. Fica evidente o
achatamento salarial que os sucessivos planos e reformas no estado de Minas Gerais, em
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especial o choque de gestão, provocaram na carreira da educação básica.
Os anos de 2006 a 2009 foram marcados pelo tensionamento sem o enfrentamento de
massas com o governo. A atuação dos trabalhadores em educação se deu pela presença nas
audiências públicas recorrentes na Assembleia Legislativa de Minas Gerais com o debate
público sobre a situação da educação no estado. Em 2006, os trabalhadores em educação
concentraram suas pautas de reivindicações em torno do reposicionamento, respeitando o
tempo de serviço e a escolaridade, a melhoria dos valores dos pisos salariais e a garantia de
realização de novos concursos públicos.
Em 2007, praticamente sem nenhum enfretamento a bandeira foi o pagamento do piso
salarial. Em 2008, já no final do ano e após algumas mobilizações e uma greve de 25 dias
surge um comunicado por escrito da secretaria estadual de educação assumindo o
compromisso público de pagar o piso salarial nacional. Se considerarmos que nenhum gasto é
feito sem que a secretaria de planejamento e gestão autorize, o documento soa como letra
morta. Durante o ano de 2009, as atividades dos trabalhadores no enfrentamento com o estado
se intensificaram com paralizações e audiências públicas em Câmaras e Assembleia
Legislativa novamente. A reivindicação continua sendo em torno do piso salarial nacional.
O sindicato denuncia, com base em levantamento feito, que o Estado de Minas Gerais
era, em 2009, detentor do pior salário do país para professores que cumprem a carga horária
de 24 horas semanais. O valor registrado era de R$ 336,26. O salário mínimo de dezembro
daquele ano era R$ 445,00 e o salário necessário de R$ 1995,91 segundo os cálculos do
DIEESE.
É importante ressaltar que no período do segundo mandato de Aécio Neves (que
coincide com o de Lula da Silva), o preço de commodities no mercado internacional subiu e,
apesar da crise internacional em 2008, as condições gerais do país puderam ser mantidas
dentro de certo controle graças a esses recursos advindos da exportação. Minas Gerais possui
amplo setor latifundiário e minerador o que garantiu que mantivesse a economia em
patamares estáveis de acumulação. Nesse período, em 2006, a Vale se tornou a segunda maior
mineradora do mundo.
O ano de 2010 é de eleições majoritárias. Aécio Neves se afastou do governo para
concorrer ao Senado. Conseguiu a eleição de Itamar Franco também para o senado e a de
Antonio Anastasia, seu secretário de planejamento e gestão no período do Choque de Gestão
e vice - governador no segundo mandato.
Nesse ano, após mobilizações e negociações o governo assina um termo de
compromisso com o sindicato de constituir uma comissão que apresentaria, em um prazo de
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20 dias, estudo para viabilizar a modificação dos vencimentos básicos e alterar o padrão
remuneratório da carreira da educação. O objetivo principal seria “buscar” o piso salarial
nacional. Outros compromissos assumidos foram: a realização de concursos públicos, a
ampliação de concessão de férias- prêmio e nova eleição entre outros.
A Lei do Subsídio é criada nesse contexto. A Lei que tratava das tabelas salariais e da
política de remuneração dos profissionais da educação (e da defesa social) era a 15 784/2005
que complementou a Lei da Carreira 15.293/2004. Cinco anos depois a política de
remuneração muda novamente, e seus resultados, para além da correlação de forças entre as
frações de classe envolvidas, foi justificado pela necessidade do ajuste fiscal e do controle
orçamentário de maneira a não retornar ao estado de emergência no qual este grupo
supostamente encontrou as contas públicas em Minas Gerais. A questão do direito e, em
especial, do direito ao recebimento de um piso salarial previsto em lei federal torna-se
secundário na concepção de gestão do estado em vigor.

4.1.3 A Lei do Subsídio e o não Pagamento do Piso Salarial Nacional

Em 2010 foi enviada à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e aprovada, uma
modificação no regime jurídico que alterou a forma de remuneração para subsídio, Lei
complementar 18.975/2010. Essa nova forma, regulamentada pelo Decreto 45.527/2010
passou a vigir a partir de 2011 e , segundo BRITTO (2012), foi como extinguir o plano de
carreiras. Nas suas palavras, “O Plano de Carreiras da Educação
Básica de Minas Gerais teve curta duração” (p.118) 112. O subsídio é uma remuneração
em parcela única, não comporta o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono,
prêmio, verba de representação ou espécie remuneratória. A coordenadora do Sind- UTE, na
ocasião, alertou para o fato de que essa forma de remuneração não é piso salarial, é o total da
remuneração que descaracterizava o que o servidor tinha conquistado ao longo da vida
funcional. (SIND-UTE: INFORMA N°24/2011).
O subsídio incorpora, no caso do Professor da Educação Básica, a remuneração
112

A lei é de junho de 2010 e o decreto que a regulamente de 30 de dezembro de 2010. Esta tática de
desmobilização tem sido usada com frequência por todos os governos uma vez que as férias do pessoal do

magistério se concentram em janeiro e, em geral, os sindicatos estão em recesso a partir das festas de
final de ano.
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anterior, o vencimento básico, a gratificação à docência, a gratificação de educação especial,
as gratificações por curso de pós-graduação e as remunerações por regime especial de
trabalho. Além dessas, as parcelas que são comuns a todos os cargos também foram
incorporadas: os adicionais por tempo de serviço, vantagens pessoais (em especial para o caso
de servidor apostilado), auxilio alimentação, adicional de desempenho (ADE), a vantagem
temporária incorporável (VIT), a parcela remuneratória de complementação do magistério
(PRC), o auxílio transporte e o adicional por tempo de serviço 113.
A nova Lei reorganizou, mais uma vez, os níveis e graus da carreira. Foi necessário,
para enquadrar o professor, seguir um cálculo no qual a transposição da tabela de 2005 (que já
havia rebaixado o nível, o grau e consequentemente o salário dos trabalhadores) adotava a
seguinte metodologia: a localização do servidor na tabela anterior é feita pelo cargo e pela
carga horária; na nova tabela, para o posicionamento no nível, foi levada em consideração a
formação pela qual recebia sua remuneração em 1º de janeiro de 2011.
Já o posicionamento no grau, que até então considerava o tempo de serviço exigiu um
novo cálculo. A transposição não seria automática, assim como não foi na tabela anterior114.
O cálculo feito tomava o salário de 1º de janeiro de 2011 como base, acrescentava 5% a ele e
o valor resultante era procurado na nova tabela. Caso não houvesse nenhum valor semelhante
buscava-se o maior valor imediatamente superior. Na prática isso resultou, no imediato, em
um ganho salarial expressivo.
Por exemplo: um professor que tivesse licenciatura plena em 2011, e estaria no nível
III da tabela de 2005, receberia R$ 935,00. Esse professor na nova tabela passou para o nível I
(pois os níveis I do ensino médio e II de licenciatura curta entraram em extinção). O Cálculo
do grau resultou no valor de R$ 981,70. O nível mais próximo na tabela é no grau A (inicial)
que é R$ 1.320,00. Para uma categoria que vinha lutando (e ainda luta) contra perdas salariais
essa diferença foi tentadora. Essa nova tabela, com o ganho que está representado no exemplo
dado, alcançou parcela expressiva da categoria com menor tempo de serviço público e foi um
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Todos os dados sobre as gratificações incorporadas estão na lei 18.975/2010 e no INFORMA Nº 24/2011,
Publicação do Sind-UTE/MG. Não são incorporáveis: 13º Salário, as férias, o adicional de insalubridade,
periculosidade, noturno, prestação de serviço extraordinário, extensão de carga horária e abono permanência (
para os aposentáveis que continuam trabalhando) . Também aquelas funções que no texto constitucional
original justificaram a criação do subsídio tornam-se não incorporáveis. Ou seja, permanecem como ganho
extra: gratificação de cargo comissionado, de função de confiança, temporária estratégica, prêmio por
produtividade e férias prêmio convertida em espécie. Segundo Artigo 39 § 4° o subsidio se aplicava aos cargos
de poder, em geral comissionados. A Emenda Constitucional 19, Art. 5° alterou o Art. 39 e no parágrafo § 8°
possibilitou que o subsidio fosse utilizado para a remuneração de servidores em geral. O governo de Minas
aplicou o § 8° e deixou de fora as comissões e gratificações, realmente, uma inovação na administração
pública.
114
O decreto que disciplinou o enquadramento nº 45.274/2009.
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importante fator de desmobilização.
O ardil conseguiu produzir os efeitos desejados pelo governo. Praticamente não houve
resistência no primeiro momento, nem os boletins informativos do sindicato indicam que a
direção tenha dado a linha de crítica a essa nova política de remuneração. Concretamente, o
que houve foi que o critério de tempo de serviço deixou de existir para a progressão. Justo por
isso, três anos depois um dos itens da pauta de reivindicações dos professores nas campanhas
salariais é o “descongelamento” da carreira, mas as avaliações de desempenho continuam
sendo feitas.
Mais uma vez a primazia da extração de mais antivalor sob o argumento da
responsabilidade e da necessidade de manter o ajuste fiscal supera até mesmo os acordos
feitos entre o governo e os servidores públicos. Sistematicamente, o governo amplia a
espoliação e testa até onde consegue ir com a exploração do trabalho. Ocasionalmente, como
forma de evitar um tensionamento maior, o governo modifica elementos na política
remuneratória cujo impacto já foi amortizado pelo período de exploração.
Em geral, a modificação produz um pequeno efeito positivo, mas tende a estagnar a
carreira mais a frente. Isso vai gerando várias situações distintas de inserção e a perda de
referência sobre o que, de fato, deveria ser direito do servidor. Dificulta criar um ponto de
negociação de onde partir que já não seja rebaixado. Para os contratados e efetivados a
situação é de achatamento e congelamento no nível inicial, conforme já havia sido implantado
desde a Lei de 2004.
Há, ainda, a reedição da PRC, PRCM, VTI que vai mudando de sigla, mas preserva a
função: rebaixar os ganhos salariais dos servidores. Ela agora recebe nome de
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI)115. Ela foi criada para o
servidor que, aplicando 5% à sua remuneração, o valor seja superior ao do subsídio recebido
no último grau do nível da tabela no qual o servidor foi posicionado. Esse servidor receberá a
diferença entre o que “deveria” ser o seu subsídio e o último valor da tabela, ou seja, para o
servidor que atingiu um patamar de final de carreira ocorre a redução do valor que deverá
carregar para a aposentadoria, pois a parcela não é incorporável para nenhum efeito de ganhos
futuros.
Enquanto estiver na ativa, esse servidor não receberá ampliação do valor do subsídio
para além do último valor da tabela nem mesmo quando houver aumento salarial. Esse é

115

Parcela Remuneratória Complementar, Parcela Remuneratória Complementar do Magistério, Vantagem
Temporária Incorporável e finalmente a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada. Conforme já
explicadas nas várias seções deste trabalho.
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integrado à VPNI.
Por exemplo, um professor que esteja no último grau do nível III da carreira e que
tenha a remuneração total de R$ 1.900,00 em 1º de janeiro de 2011. Seu enquadramento
também é, na nova tabela, no nível I e aplicando o mesmo cálculo do exemplo anterior
chegamos ao vencimento de R$ 1.995,00. Na tabela de licenciatura plena, o valor máximo é
de R$ 1.865,13. O servidor em questão fará jus a uma VPNI de R$129,87 referentes à
diferença entre o maior valor da tabela e o vencimento a que o servidor teria direito. É o que
levou a direção do Sind-UTE a declarar que em Minas Gerais havia teto e não piso salarial,
Beatriz Cerqueira (apud BRITTO, 2012).
Nesse caso, a VPNI terá reajuste apenas quando houver revisão geral de remuneração
dos servidores do Poder Executivo. Quando ocorrer reajuste para as tabelas do subsídio, a
VPNI não será reajustada e sim diminuída. Como todos os mecanismos anteriores, ela serve
de amortecedor para evitar que os ganhos salariais se ampliem e transformem em maior
despesa com pessoal para o governo.
Para o caso de cumprimento de jornada de trabalho diferente da que serve de base para
a tabela (cargo de 24 horas semanais), o servidor recebe o subsídio proporcionalmente. O
governo também vem estabelecendo mecanismos sutis de passagem do regime de 24 horas
para uma jornada de 30 ou de 40 horas, avalio. A lei estabelece a opção de cargo de 30 horas
para o professor que optar por receber seus vencimentos pela lei do subsídio e estiver em
exercício em unidade escolar da rede pública estadual. Essa opção de ampliação de carga
horária era condicionada à aprovação pela Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos.
Dependia de uma regulamentação para disciplinar essa opção.
A jornada de 30 horas era organizada da seguinte forma: vinte horas destinadas à
docência (o cargo regular é de 16 horas) e dez horas destinadas ao planejamento de aulas,
reuniões e outras atribuições e atividades específicas do cargo, conforme regulamentação (no
cargo regular é de 4 horas). Quem tem dois cargos de Professor de Educação Básica, na rede
estadual, pode optar pela jornada de 30 horas em apenas um dos cargos.
Quem tem um cargo de Professor de Educação Básica na rede estadual e outro no
município poderá optar pela jornada de 30 horas no Estado, sem que haja sobreposição de
carga horária evidentemente. Os critérios dessa ampliação foram definidos em resolução.
Designados e efetivados da lei 100/2007 não podem optar pela ampliação da jornada de
acordo com o decreto 45.527/10116.
116

Suponho que este ajuste está em relação direta com a Lei do Piso Salarial Nacional e nela já estava prevista.
Como o piso salarial nacional existe para cargos de até 40 horas semanais, como existe um déficit de 300mil
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Ao longo de 2011, duas formas de remuneração passaram a coexistir na rede estadual:
o vencimento básico mais as vantagens, tanto temporárias como permanentes, e o subsídio.
Todos passaram, de imediato, a receber pelo subsídio e o governo garantiu um prazo de
noventa dias para cada servidor fazer a opção pelo regime de remuneração ao qual ficaria
vinculado. Mas não todos. Só os efetivos cujo ingresso se deu até 29/06/2010. Todos os
demais fossem efetivos, efetivados da lei 100 e designados deveriam receber pelo novo
modelo de remuneração.
Para os professores que trabalham com a exigência curricular e a extensão de jornada,
o pagamento será pelo subsídio e proporcional ao subsídio do cargo117. As regras também se
aplicam aos aposentados com os mesmos critérios. Desde que ao se aposentar tenha o direito
à paridade e desde que fosse detentor de função pública cuja remuneração tivesse os mesmos
valores aplicáveis à carreira.
As reivindicações dos trabalhadores em educação continuaram tendo como eixo o
pagamento do piso salarial nacional. No que diz respeito à tabela da lei do subsídio, os
trabalhadores pediam sua correção de modo a alcançar o valor do piso salarial nacional para o
professor T1 (cargos de ensino médio em extinção), pagamento de triênios e quinquênios sem
incorporação ao subsídio, revisão dos posicionamentos na carreira, espelhando a posição
ocupada em dezembro de 2010, modificar os percentuais de progressão de 3% e promoção de
22%, reajustar o valor da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável pelo mesmo
percentual da tabela da lei do subsídio.
A pauta de negociação trazia ainda um número expressivo de situações distintas de
reposicionamento e reajustes dos servidores, em função de licenças, situações de saúde que
pediam afastamento de sala de aula etc. O mais importante é destacar que a maior parte das
reivindicações gira em torno do piso, do reajuste e do posicionamento na tabela o que nos
indica que mais uma vez a criação de um novo mecanismo de remuneração criou ou manteve
os mesmos problemas de perdas de direitos e achatamentos salariais118.

professores no país, sendo 32 mil só para o ensino médio (retomo estes dados mais adiante) este arranjo na Lei
permite que as jornadas sejam estendidas com vistas a atender a obrigação de pagamento do piso salarial e na
prática resolverá não só o problema da remuneração única ( uma uniformização que rebaixa o salário para o
conjunto dos professores) como permite que o crescimento da folha não saia dos marcos do ajuste fiscal, além
de reduzir a necessidade de novos professores.
117

O INFORMA Nº 24 de 2011 do Sind-UTE traz as tabelas de remuneração pelo subsídio de todos os cargos da
educação básica.
118
A Pauta de reivindicações pode ser conferida no INFORMA Nº 26 de 25/02/2011, na página do Sind- UTE. A
menor remuneração de um professor com nível médio de qualificação era de R$369,00 e o Piso Salarial
Nacional do Magistério era, em 2011, R$ 1.187,00. O Salário mínimo nominal era R$ 545,00 e o salário
mínimo necessário, de acordo com os cálculos do DIEESE era R$ 2.329,00.
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O ano de 2011 também foi um ano excepcional em termos de lutas magisteriais tanto
no mundo como no Brasil. Houve greves de professores em todos os continentes, algumas
bastante radicalizadas. No Brasil, foram, só nas redes estaduais, mais de 14 (em um universo
de 21 estados membros da federação). Em todas as campanhas salariais, a reivindicação foi o
pagamento do piso salarial nacional. Esse foi o ano no qual os trabalhadores em educação de
Minas Gerais protagonizaram a maior greve de toda a sua história: 112 dias. O INFORMA Nº
29, de 12/04/2011, nos dá a dimensão da disputa entre trabalhadores e governo naquele ano.
“O subsídio, instituído pela Lei 18.975/10, não é Piso Salarial, é total de
remuneração que descaracteriza o que cada servidor conquistou ao longo da sua
vida funcional. Minas Gerais não paga o Piso Salarial Profissional Nacional e tem
uma política de carreira que congela a vida do servidor e não lhe dá perspectiva de
futuro. Uma das melhores economias do país, Minas paga o vencimento básico de
R$369,00 a um professor com nível médio de escolaridade. O Plano de Carreira
implementado em 2005 estabelece que um servidor terá a valorização da sua
escolaridade em, no mínimo, oito anos após o ingresso no Estado. A cada nova
política remuneratória, o Governo Estadual descaracteriza o que o servidor
conquistou de carreira e o recoloca no início da carreira”.

A greve que começou dia 8 de junho terminou em 28 de setembro. Os trabalhadores
em educação decidiram suspender a paralisação, após um processo de negociação
intermediado por alguns deputados da ALMG e o secretário de governo,
Danilo de Castro, que reconheceu que o Governo de Minas não paga o Piso Salarial
Nacional. Nessa ocasião, o governo se comprometeu, mais uma vez, por escrito, a negociar
com os educadores o pagamento do piso salarial nacional. Com a greve encerrada, o desgaste
de 112 dias e a reposição o governo não cumpriu o que havia prometido, suspendeu as
negociações e impôs o subsídio a todos os trabalhadores em educação, mesmo àqueles que
haviam rejeitado essa proposta de remuneração. À direção sindical restou uma campanha de
denúncia sobre a postura do governo de Minas Gerais 119.
Ao final do ano, então, os trabalhadores em educação se depararam com uma “nova”
política de remuneração que foi chamada de “Modelo Unificado”, Lei 19.837 de 2 de
119

Não cabe nesta pesquisa entrar no mérito da atuação da direção do Sind-UTE que foi exaustivamente
investigada durante o mestrado. Contudo destaco o tom despolitizado dado a campanha de denúncia do
governador: “Governo sério cumpre o que assina. O Governo de Minas não cumpriu o que assinou”. Da
mesma forma a postura recorrente da direção sindical que, na linha do sindicalismo propositivo, tem atuado no
sentido de negociar melhorias nas propostas dos governamentais e buscado o caminho institucional, apoiandose em comissões da ALEMG para conseguir negociar com o governo. Na ALEMG o governo goza de
amplíssima maioria e a “oposição” capitaneada pelo PT e pelo PMDB tem cumprindo um projeto político
bastante semelhante ao do PSDB. Para aprofundar a atuação do sind-UTE ver FIGUEIREDO (2006); Para a
atuação do PT e a compreensão da linha de continuidade entre seus projetos em âmbito nacional ver
MARTINS (2009); Para um balanço dos governos do PT em dez anos Blog:
http://marxismo21.org/10anos-de-governos-do-pt-natureza-de-classes-e-neoliberalismo/
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dezembro de 2011. Recebeu esse nome porque unificou a forma de remuneração de todos os
servidores independente da condição funcional, do tipo de vínculo e da opção que tivesse feito
anteriormente. Na prática o governo rompeu todos os acordos anteriores e obrigou todos os
servidores a uma condição não escolhida e nem negociada. A nova Lei foi aprovada na
ALEMG e recebeu a seguinte votação: 51 deputados a favor de um total de 77.
Na avaliação do Sind-UTE, ela representa a retirada de direitos dos trabalhadores em
educação e uma forma de “burlar” a lei federal 11.738/08 e continuar não pagando o piso
salarial nacional. Essa nova lei de remuneração não aplica o reajuste previsto no piso salarial
nacional que era de 22%. A inflação do período foi de 11% e não foi considerada. O reajuste
proposto pelo governo com previsão de pagamento para abril de 2012 (cinco meses após a lei
ser aprovada) foi de 5%.
A nova tabela apresentada pelo governo e chamada de transitória porque tem a função
de permitir o reposicionamento do servidor não respeita nem os percentuais da antiga forma
do Plano de Carreiras e nem o percentual federal. A promoção, que é vertical, deveria receber
um aumento de 22%. Pela nova regra do governo mineiro há uma diferenciação entre os
níveis de forma que do nível I para o II o servidor recebeu um reajuste de 5,88%; do nível II
para o nível III foi de 11,11% e nos demais níveis (IV e V) 10%. Já a progressão, horizontal,
no plano antigo era de 3% e no novo modelo é de 2%.
Houve uma ampliação do tempo para a progressão o que significa que o servidor
precisa de mais tempo para chegar ao final da carreira. Anteriormente eram necessários 31
anos, pelo novo modelo são necessários 42 anos. Além disso, a vantagem pessoal reaparece,
apesar da incorporação de todos os acréscimos no vencimento básico, pois funciona como
amortecedor para aqueles que excedem o valor máximo pago no último grau do seu nível de
enquadramento, não podendo assim, servir de base de cálculo para nenhum benefício e não
sendo levando para a aposentadoria.
O governo se permitiu, apesar do achatamento salarial evidente e de ignorar a inflação
do período e o piso salarial nacional, o prazo de até janeiro de 2015 para rever todos os
posicionamentos conforme o tempo de serviço 120. Contudo, como forma de aplacar as tensões
com os servidores, o governo decidiu criar uma nova vantagem temporária, só para poder
antecipar o pagamento dessa “revisão”, chamada vantagem temporária de antecipação de
120

Cumpre lembrar que isso já aconteceu antes, no enquadramento pela Lei 15.239/2004 e que o governo se
permitiu o prazo de 36 meses para rever os posicionamentos. Evidentemente que isso não foi considerado a
posteriori e muito menos aqui representando concretamente uma redução que não pude calcular no valor das
remunerações dos trabalhadores em educação.
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posicionamento (VTAP).
Na prática, a carreira continua congelada e sua desvalorização foi aprofundada.
Segundo o artigo 16 da lei 19.837/11, o tempo de serviço do período entre 1/01/2012 e 31 de
dezembro de 2015 e as avaliações de desempenho individuais concluídas nesse período serão
consideradas para fins de promoções e progressões somente em 1º de janeiro de 2016, ou seja,
entre 2012 e 2016 ninguém “sai do lugar” na carreira do magistério. A partir de janeiro de
2012, além de ter a carreira congelada por três anos, os servidores não têm mais triênios,
quinquênios, trintenário, aulas facultativas, exigência curricular, dobra de turno ou quaisquer
outros direitos ou vantagens pessoais. Tudo será contado proporcionalmente ao piso do
subsídio correspondente ao cargo ocupado.
O posicionamento seguirá critérios muito rígidos. O nível por escolaridade é do cargo
pelo qual o servidor recebia em 31/12/2011. E nesse caso, não há atualização ou correção da
escolaridade. Os problemas de posicionamento ocorridos em 2011 se acumularão com os de
agora121. Para definir o grau do enquadramento o governo somará o vencimento básico mais
as vantagens adquiridas até dezembro de 2011. É importante destacar que para efeitos de
promoção a contagem de tempo não parou, mas o servidor só receberá a promoção a partir de
janeiro de 2016 sem qualquer retroativo. Para a progressão, há uma nova regra na qual a
contagem começa em janeiro de 2012, desconsiderando o tempo anterior desde a última
progressão do servidor. E nos casos de licença médica o governo não considera o tempo de
afastamento para o posicionamento na tabela do subsídio.
O sindicato simulou um exemplo do montante da perda salarial com essas mudanças
no regime de remuneração. Um professor que tenha 23 anos de profissão, em efetivo
exercício, com licenciatura plena, pelo modelo do governo de Minas Gerais receberá R$
1.493,00 remuneração de fevereiro de 2012. Se a Lei Federal fosse seguida, respeitando o
vencimento básico e os acréscimos teríamos R$ 1445,08 de vencimento básico, R$ 582,00 de
quinquênio, R$ 727,54 de biênio, R$ 291,20 de gratificação de regência, totalizando R$
3.055,82.
Desrespeitando o acórdão do STF que considerou o pagamento do piso sobre o
vencimento básico e não os ganhos totais dos docentes, o governo do estado incorporou para
compor o subsídio no caso do professor da educação básica: o vencimento básico, a
121

No INFORMA Nº 53 DE 10/02/2012, o Sind-UTE trouxe um exemplo que dá a dimensão do problema: o
professor que em 2011, em dezembro, foi enquadrado com licenciatura curta tendo pós- graduação e continuou
recebendo como licenciatura curta, permanecerá assim até janeiro de 2015. O mesmo documento do sindicato
trazia o acórdão do STF no qual o entendimento dos juízes é de que o piso dos professores deve ser calculado
com base no vencimento e não na remuneração global. Mas isso é apenas um detalhe para qualquer gestor
premido pela necessidade de manter o ajuste fiscal. A exceção torna-se, de fato, uma técnica de governo.
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gratificação de incentivo à docência, a gratificação de educação especial, gratificação por
regime especial de trabalho, gratificação por curso de pós-graduação.
As parcelas comuns a todos os cargos incorporadas são: adicional por tempo de
serviço, vantagem pessoal, auxílio alimentação. Além das vantagens e adicionais que não são
comuns a todos: o Adicional de desempenho, a Vantagem Pessoal, a Vantagem Temporária
Incorporável (VTI) a Parcela de Complementação Remuneratória (PRC), o Auxílio
Transporte e a vantagem Pessoal decorrente das aulas facultativas e da exigência curricular,
conforme o caso do enquadramento anterior.
Houve um enorme retrocesso na política remuneratória dos trabalhadores em educação
de Minas Gerais e isso tem ocorrido a cada greve, a cada enfrentamento com o governo. O
que torna a capacidade organizativa, uma questão de enorme importância para as lutas
magisteriais.
Ao longo do ano de 2012, a direção sindical se deslocou entre várias instâncias
institucionais tentando articular melhorias pontuais no novo regime proposto pelo governo e
a campanha de denúncia das ações do governo (conforme indiquei mais acima, os Diálogos
com a Comunidade), foram realizadas paralizações e os trabalhadores em educação foram às
ruas em atividades de panfletagem, divulgando que o governo de Minas não paga o piso
salarial nacional.
O sindicato impetrou três ações na justiça buscando o pagamento do que os
trabalhadores deveriam receber de piso salarial e mais o acréscimo dos direitos (tutela de
urgência e duas ações ordinárias). Também participou de comitês de negociação sindical e de
audiências públicas, inclusive da comissão de direitos humanos da Assembleia Legislativa
discutindo a situação da educação em Minas Gerais, das atividades propostas pela CNTE,
protocolou representação no Ministério Público, realizou encontros e seminários sobre a
política de remuneração e o sucateamento da educação no estado. As ações se repetiram ao
longo de todo o ano de 2012. A única conquista veio no final do ano quando foi
regulamentado o pagamento das horas de atividades extraclasse que por ocasião da criação da
lei não foi contemplada, representando mais uma perda salarial desses trabalhadores.
Os números da precarização do trabalho, só no que diz respeito aos trabalhadores em
educação, nos trazem a dimensão da destruição da escola pública hoje, em especial em Minas
Gerais. Em 2014, ainda são 70 mil cargos sob regime de contratação temporária. Os
efetivados pela lei 100 somam 98 mil trabalhadores. Foram retirados das séries iniciais, com
sobrecarga para o regente de turma, 15 mil professores. Após dois anos de espera e pressão
pela nomeação, 14 mil professores foram chamados de um total de 21 mil.
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O Sind-UTE também identificou a existência de um número muito maior de cargos
vagos do que os ofertados no concurso de 2012, após conferir o total de chamadas para
designação e comparar com as nomeações (tanto as já realizadas quanto as prometidas) 122.
Segundo matéria publicada pelo jornal O Tempo, em setembro de 2013 a média de pedidos de
demissões de professores da rede estadual de Minas Gerais é de cinco por dia. Esse número já
superava, nessa ocasião, o número de exonerações de 2012. Esses trabalhadores abandonaram
cargos com estabilidade e totalizavam, até agosto de 2013, 1283 educadores. São dados muito
eloquentes e que demonstram o grau de exploração, de precarização e a perda de perspectiva
com o trabalho. Não consegui ter acesso aos dados de afastamento por doença, mas creio que
sejam números bastante elevados.
O jornal ainda trazia como exposição dos motivos para as exonerações a pedido
“salário baixo, falta de plano de carreira, más condições de trabalho e desrespeito dos alunos
estão entre os motivos da evasão apontados pela categoria”. (O TEMPO, 23/09/2013).
O ano em curso segue com os problemas já apontados e os trabalhadores em constante
tentativa de abertura de negociações para discutir uma pauta que, assim como os problemas,
já é conhecida por todos. Após algumas atividades de mobilização entre fevereiro e maio os
trabalhadores votaram o início de uma greve para o dia 21 de maio de 2014 com um único
ponto para a chamada: abertura de negociação. O grau de rebaixamento de bandeira de greve
chegou ao seu ponto mais baixo. Não houve adesão.
A greve se desenrolou até o dia 07 de junho e foi suspensa. Conseguiram um
agendamento de negociação para o dia 25 de junho. O sindicato, inclusive o movimento de
oposição, comemorou como uma vitória da greve. O total de trabalhadores em greve não
atingiu 1% da categoria123. Com um número tão reduzido de trabalhadores em greve a
repressão foi muito maior. O sindicato apresentou orientações sobre o direito de greve,
assédio moral e processo administrativo disciplinar, como caracterizá-los, enfrentá-los e as
122

Estas informações foram cotejadas do conjunto dos documentos analisados tanto do governo quanto do
sindicato. Uma enorme dificuldade que encontramos foi justamente ter acesso a estes dados, principalmente
nas páginas do governo (em especial na secretaria de educação e na Seplag). O documento que possui melhor
abordagem da infraestrutura escolar, a situação dos alunos de ensino médio e sobre os concursos está no
boletim INFORMA Nº 100. Sobre demissões diárias de professores ver matéria no Jornal O Tempo on line de
23 /09/2013. Link: http://www.otempo.com.br/cidades/cinco-professores-se- . demitem-por-dia-das-escolasestaduais-1.717680

123

Informação dada por militantes sindicais da subsede de Juiz de Fora em conversa informal com a
pesquisadora. Os trabalhadores em greve fizeram muitas atividades de denúncia e propaganda: ocuparam
Superintendências regionais, paralisaram várias rodovias em todo o estado, fizeram escracho da secretária em
BH e algumas regiões. Mas esta foi uma greve realizada e mantida pela vanguarda dos trabalhadores em
educação. O último INFORMA foi o Nº 105 de 04/06/2014 e trazia todas as ações desenvolvidas durante a
greve. A última publicação no site do sindicato foi a convocatória para a vigília na assembleia legislativa para
o dia 11/06, para a abertura de negociações.
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medidas legais cabíveis. (INFORMA Nº 104 de 28/05/2014).
Até o momento no qual este texto estava sendo revisto não havia nem na página da
secretaria de educação e nem do governo do estado nenhuma notícia referente aos
trabalhadores em educação do estado. A marca da precarização e da exploração brutal do
professor permanece como constitutiva das novas relações de trabalho instituídas com as
reformas de Minas Gerais. Mas o avanço selvagem do governo sobre os direitos desses
trabalhadores ainda daria mais um passo no rebaixamento das condições de trabalho e da
recomposição da força de trabalho. A Lei 100 é mais uma expressão desse processo.

4.2 O Trabalho Precário e a Reforma da Previdência: A Lei 100 e os Efetivados

Os trabalhadores no serviço público de Minas Gerais podem estar vinculados a dois
regimes de previdência em função do tipo de relação contratual. Se forem concursados e
efetivos estão vinculados ao regime jurídico próprio que é gerido pelo Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG e com os Fundos FUNFIP e
FUMPEMG). No caso de serem contratados, integram o regime geral de previdência e ficam
vinculados ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e, nesse caso, os descontos feitos
nos vencimentos dos trabalhadores devem ser repassados ao órgão federal.
Em 2007, o governo do Estado de Minas Gerais tinha uma dívida com o INSS devido
ao não repasse dos descontos de aposentadoria de trabalhadores contratados. O governo vinha
negociando com o Ministério da Previdência, mas não chegavam a um acordo. Para o governo
de Minas era fundamental superar esse conflito porque a dívida com o INSS implica na não
obtenção do Certificado de Regularização Previdenciária (CRP) que, entre outras medidas,
impede os governos em dívida de receber repasses da União e de contrair empréstimos com
bancos internacionais 124.
No limite dessa negociação e sob a pressão da eficiência do Choque de Gestão vir a
ser questionado publicamente e por ter que dar uma resposta aos milhares de servidores que
dependiam dessa decisão, o governo de Minas Gerais criou um artifício jurídico falho, frágil e
ficcional que é a Lei Complementar nº 100 de 5 de novembro de 2007. Através dessa Lei, o
governo garantiu a estabilidade a 98 mil trabalhadores em educação, criando a figura do
124

O governo vinha conseguindo renovar o certificado de regularização previdenciária através de liminares
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servidor ‘efetivado’ aquele que não é concursado, mas que, tendo sido contratado, tornou-se
estável através da efetivação jurídica 125.
A lei não trata exclusivamente da efetivação de contratados. Na verdade o escopo da
Lei 100 é a criação, em primeiro lugar, da Unidade de gestão previdenciária Integrada –
UGEPREVI- como um primeiro passo para começar, de fato, a reforma da previdência dos
servidores de Minas Gerais126. A função dessa unidade de gestão, segundo o artigo 1º é ser
uma “unidade programática para escrituração”, a partir de janeiro de 2008, dos recursos do
Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais - FUNPEMG - e do Fundo Financeiro de
Previdência - FUNIP -, bem como dos recursos do orçamento fiscal destinados ao pagamento
dos benefícios previdenciários concedidos aos servidores e agentes públicos. Após a criação
desta unidade de gestão, a extinção do FUNPEMG era só uma questão de tempo e
oportunidade.
Também é a partir do UGEPREVI que o governo do estado concederá os benefícios
aos servidores seja no âmbito dos Poderes do Estado, do Tribunal de Contas do Estado, do
Ministério Público, da Defensoria Pública, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
Militar, assinado pela autoridade competente, será remetido à UGEPREVI, conforme
regulamentação.
A mesma lei criou um conselho estadual de previdência (CEPREVI) de caráter
consultivo, deliberativo e de supervisão (uma supergerência) dos regimes próprios de
previdência. É o conselho que gere a unidade de previdência e é composto pelos secretários
de planejamento, fazenda e o advogado geral do estado, os comandantes de cada força militar
cujo regime de previdência passa a integrar a unidade, os presidentes dos Institutos de
previdência dos servidores e dos militares, um representante de cada poder do estado e suas
instituições e um representante dos servidores e militares da ativa, dos inativos e dos
pensionistas, além do representante da ALEMG.
São tarefas do conselho estabelecer as diretrizes gerais relativas ao Regime Próprio de
125

Havia situações nas quais auxiliares de serviços gerais, em função de merendeiras, já com a idade de 72 anos
não conseguiam se aposentar nem mesmo compulsoriamente devido ao impasse entre o governo
do estado e o ministério da previdência. Esta situação constatei pessoalmente em visitas às escolas durante o
período no qual trabalhei na rede e participei da direção da subsede de Juiz de Fora.
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O IPSEMG e os servidores do estado têm lutado contra o desmonte do instituto, mas o uso dos
recursos previdenciários para outras finalidades e o não repasse de descontos é recorrente em Minas. A lei 100 é
um capítulo deste enfrentamento. Os próximos passos tratam da extinção do Fundo de Previdência do estado o
FUNPEMG, PL 54/2013, a possibilidade de criação de uma previdência complementar através do PL 53/2013
(este foi rejeitado inicialmente) e finalmente está em discussão a reforma do estatuto dos servidores que
deixará o PL 4303 das terceirizações, em apreciação no congresso nacional, parecendo serviço de amadores.
Minas Gerais, no que depender destes governos, continuará apontando o caminho da modernização
conservadora.
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Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, expedir instrução, de âmbito geral,
contendo as normas e os procedimentos a serem adotados para a concessão dos benefícios, de
forma a garantir a unicidade e a padronização desses atos; estabelecer diretrizes para a
elaboração, a consolidação e o acompanhamento do orçamento anual da UGEPREVI,
segmentado por fundos, programas, fontes de recursos e caracterização das despesas;
acompanhar a gestão dos recursos destinados ao Funfip; dirimir dúvidas quanto à aplicação.
O artigo que trata, finalmente, da estabilidade dos servidores que estavam em regime
de contrato quando da publicação da lei é o art. 7º e na apresentação da Lei 100 é citado como
“outras providências”, portanto, não faz parte do seu “escopo” principal.

O artigo se baseia

no art. 19 dos Atos e Disposições Constitucionais Transitórias da CF/1988 127.
“Em razão da natureza permanente da função para a qual foram admitidos, são
titulares de cargo efetivo, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº
64, de 2002, os servidores em exercício na data da publicação desta lei, nas
seguintes situações:
(...) II- Estabilizados nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição da República;”

Ao efetivá-los, o governo incorporou esses servidores ao regime de previdência
estadual e absorveu o débito com o regime previdenciário da União. “Extinta” a dívida, os
créditos foram liberados e o governo seguiu seu curso. Os trabalhadores em educação viveram
inúmeras contradições em função dessa decisão. Houve servidores que na semana que
antecedeu a efetivação saíram de licença médica e o cargo foi assumido por outro contratado.
Mesmo se o servidor afastado tivesse 20 anos de contrato e o substituto fosse um recémingresso prevaleceu à lógica de que seria estabilizado aquele que estivesse ocupando o cargo
no momento no qual a lei entrou em vigor. Isso criou inúmeras distorções que se somaram a
já fragilidade do artigo em questão.
Houve muito desgaste entre os trabalhadores. Os dirigentes sindicais tanto estaduais
como regionais fizeram várias reuniões para alertar os servidores de que essa medida era
inconstitucional e que era questão de tempo para que esse quadro se revertesse. O governo
aproveitou a situação para enfraquecer as relações de confiança e solidariedade a partir da
127

Atos e Disposições Transitórias da CF/88 - Art. 19 - Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício
na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido
admitidos na forma regulada no Art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. § 1º - O
tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a
concurso para fins de efetivação, na forma da lei. www.dji.com.br .ADCT são atos que tem natureza de norma
constitucional, contendo regras para assegurar a harmonia da transição do regime constitucional anterior (1969)
para o novo regime (1988), além de estabelecer regras de caráter meramente transitório, relacionadas com essa
transição, cuja eficácia jurídica é exaurida assim que ocorre a situação prevista. Consulta:
www.direitonet.com.br
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organização sindical e declarou em vários meios de comunicação que o sindicato era contra os
efetivados. Esse sentimento, de fato, permaneceu entre os trabalhadores menos politizados e
que exerciam suas funções em condições mais precárias (como alguns dos auxiliares de
serviços gerais). Inclusive esse foi o momento no qual a Associação dos Professores
Primários de Minas Gerais (APPMG) ganhou um pouco mais de espaço e visibilidade, pois
saiu em defesa dos efetivados (com a defesa da Lei 100) e do governo Aécio Neves 128.
Outros 70 mil trabalhadores continuaram em regime de contratação e mais
precarizados do que os estabilizados. Atualmente ainda existem os concursados de 2012 que
totalizam 21 mil classificados

(entre

eles

alguns

milhares

de

contratados

e

de

estabilizados) aguardam a homologação e a chamada para os cargos. Aproximadamente 15
mil servidores se aposentaram pelo artigo 7º da lei 100, no regime jurídico próprio do estado e
mais 6 mil estão aguardando o trâmite do pedido de aposentadoria. Todo o restante do
conteúdo da lei 100, a reforma da previdência, não foi objeto de discussão naquele período e
segue sem a devida atenção dos dirigentes sindicais129.
Em 2014, após sete anos de vigência o Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada pelo Procurador Geral da República e considerou não
a Lei, mas único e exclusivamente o artigo sétimo e apenas os incisos I, II, IV e V,
inconstitucionais. Mas com as alterações propostas pelo relator Dias Toffoli que preservou os
direitos dos aposentados e daqueles que já deram entrada no pedido de aposentadoria e /ou
que preenchessem os requisitos necessários para a aposentadoria até a data da publicação da
decisão. Para os casos nos quais não haja concurso previsto o STF permite um prazo de 12
meses, a partir da publicação, para que surta os efeitos e
nos casos nos quais há concursos realizados, em andamento ou previstos os efeitos
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APPMG: primeira forma de organização estadual dos professores de Minas Gerais. Herdeira do
associativismo trabalhista a associação não sobreviveu ao regime militar e se tornou um reduto conservador e
adesista aos governos de plantão. Foi superada pela forma sindicato no ascenso de lutas de 1979 que levou a
criação da UTE, que em 1991, em um histórico congresso, fundou o Sind-UTE. Esta história está contada em
FIGUEIREDO (2006) e também nesta dissertação existem várias referências sobre o tema que podem ser
consultadas.
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Avalio que como todas as medidas que se aproximam ou articulam com os encaminhamentos dados pelo
governo federal esta também não foi objeto de atenção nem do bloco de oposição da ALEMG (composto por
PT, PMDB, PRB) simplesmente porque as orientações são alinhadas nas entidades da federação às orientações
mais gerais e internacionais que expressam um projeto de classe que extrapola estes espaços federativos
tradicionais. Os compromissos destes representantes do parlamento e da burocracia sindical exigiram reserva
quanto a estes temas e a pressão do calor do debate na base do sindicato facilitou no momento de carregar o
foco da atenção para as necessidades materiais imediatas da categoria. Os dados aqui apresentados são
cotejados de várias notícias de jornais e dos documentos informativos do sindicato que constam das referências
ao final deste trabalho
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seriam imediatos130. Os cargos foram extintos e assim todos os ocupantes permaneceram, no
imediato, nos mesmos lugares, mas na condição de designados novamente 131.
O Sind-UTE estabeleceu como linha de intervenção e direção política os seguintes
eixos, após a reunião do conselho de representantes em 07/04/2014: uma ação de danos
morais pelos prejuízos sofridos pela categoria; denúncia para a apuração da responsabilidade
administrativa por improbidade; intensificar os questionamentos ao governo quanto às várias
situações previdenciárias envolvidas (licenças médicas, direções de escolas, ajustamento
funcional etc.); atividades nas subsedes regionais mantendo o contato com a categoria;
intensificar a cobrança pela nomeação imediata dos concursados; lutar pela divulgação do real
número de cargos vagos no estado.
Também foi discutida a valorização do tempo de serviço para concurso público,
solicitação de mudanças de lotação, remoção e complementação de cargos dos já nomeados
antes das próximas chamadas e/ou designações e abertura de novo concurso caso haja. Essas
questões seguem em negociação e estará em pauta no dia 25/06/2014, data prevista para a
próxima negociação com o governo 132.
O passo seguinte no quebra cabeças da precarização do trabalho em Minas Gerais,
após a aprovação da Lei do Subsídio (como parte da política de remuneração variável,
expressão máxima da flexibilização) seria a extinção do Funpemg e a tentativa de criação da
previdência complementar, desses, só disponho do material dos gabinetes de dois deputados
do bloco da oposição e do Sind-UTE ,sendo esse na forma de vídeos disponibilizados na web
e que compõem o Programa Outras Palavras, que vai ao ar por uma emissora de TV aberta
aos domingos pela manhã e depois é disponibilizado na rede.
Em seguida, a reforma do estatuto do funcionalismo público que é o mais recente
ataque e do qual só disponho do material em vídeo do seminário proposto pelos sindicatos das
várias categorias que compõem o serviço público estadual.
Em notícia postada na página do deputado estadual Rogério Correia (PT), um encontro
entre os integrantes no Bloco Minas sem Censura, dirigentes sindicais e movimentos a eles
ligados para discutir o projeto do governo do Estado de Extinguir o Fundo de Previdência dos
Servidores de Minas Gerais (Funpemg). A tramitação foi rápida até para os padrões de
130

Site Notícias do STF. www.stf.jus.br
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Jornal Hoje em Dia, on line, 04/04/2014.
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Informa nº 102 de 24/04 de 2014. Estes questionamentos não são menores posto que em carta aos servidores
efetivados pela lei 100 as secretárias de Planejamento, Renata Vilhena, e de Educação, Ana Lúcia Gazzola.
Datada de junho de 2011, afirmaram que as vagas dos efetivados não foram disponibilizadas para o concurso
que seria realizado em 2012.
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emergência dos projetos do governo. No dia 14/11, os deputados da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária (FFO) aprovaram pareceres favoráveis aos Projetos de Lei
Complementar (PLC) 53/13 e 54/13 que alteram o regime de previdência desses servidores.
O PL 53 institui a previdência complementar para os funcionários dos três poderes e o PL 54
extingue o fundo de previdência e trata da unificação da administração dos pagamentos dos
benefícios previdenciários no Fundo Financeiro de Previdência (Funfip).
A avaliação política do deputado é de que essa medida é na verdade uma tática do
governo para cobrir a falta de recursos para fechar as contas, pois o endividamento do estado
é extremamente elevado 133.
“O estado está quebrado e agora o governo quer que o servidor pague a conta,
retirando o dinheiro do Funpemg para arcar com o custeio da máquina pública”,
criticou Rogério. Ele também questionou o motivo da extinção de um fundo
superavitário (Funpemg) com a transferência dos recursos para outro nitidamente
deficitário (Funfip). “Querem jogar o dinheiro do funcionalismo em um verdadeiro
buraco sem fundo; essa manobra vai acabar provocando a falência do instituto de
previdência do estado!”. (NOTÍCIAS, 14/11/2013) 134

Ainda para o mesmo deputado o problema dizia respeito a todos os mineiros porque
no caso de faltar recursos para pagar as aposentadorias o governo acabaria por retirar de
outros setores dos serviços públicos como saúde, segurança etc. Essa declaração alarmista e a
preocupação populista direcionam o olhar para dada perspectiva e dilui a atenção sobre outros
elementos.
É verdade que o dinheiro do fundo ao ser extinto, e voltar a integrar os recursos do
tesouro do estado, estará à disposição para o uso de acordo com a conveniência do governo.
Também é fato, segundo o próprio bloco de oposição, que os depósitos mensais no fundo
somam mais de um bilhão de reais, recursos bastantes atraentes tanto para um governo que
precisa fechar as contas como para os especuladores que podem operar fundos de previdência
complementar.
Nesse sentido, a crítica à previdência complementar, o foco real do problema, se dilui
em uma crítica moralista e conservadora sobre as manobras políticas de Aécio Neves e
Antonio Anastasia que vendem a imagem de eficiência com vistas ao projeto das oligarquias
133

Segundo o pronunciamento de deputados do Bloco de Oposição na Assembleia Legislativa a dívida
consolidada do estado de Minas Gerais em 2013 era de 80 bilhões de reais e o déficit no orçamento, em 2009,
usando como exemplo era de mais de 900 milhões. Isso em um contexto no qual o marketing do governo era
ter alcançado em um ano de governo o déficit zero. Vídeo com o pronunciamento do deputado sobre o tema
em: https://www.youtube.com/watch?v=SrCia7G3fD4.
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Página pessoal do Deputado Rogério Correia.
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mineiras de fortalecer o nome de Aécio como candidato à presidência, dado o desgaste
público do grupo paulista.
A extinção do funpemg e a falência da previdência do estado criarão as condições
para, mais uma vez, usar o argumento da necessidade e da emergência para criar a exceção
que subverte todas as normas e cria um novo ordenamento e novo rito político para dar mais
um passo em direção à privatização da previdência dos servidores mineiros 135.
O jornal O Tempo noticiou, em 29 de novembro de 2013, a votação na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais da extinção do fundo de previdência dos servidores do estado de
Minas Gerais (FUNPEMG) 136. Segundo a jornalista Raquel Godim na matéria em questão:
“Apesar dos esforços dos oposicionistas, o PLC 54 foi aprovado por 45 votos a
12. A votação, encerrada às 2h de ontem, foi acompanhada por servidores
contrários à proposta. O projeto acaba com o Funpemg e reverte seu patrimônio de
R$ 3,2 bilhões para o Fundo Financeiro de Previdência (Funfip), que é deficitário.
Os servidores questionam o fato de o Funpemg ser um fundo de capitalização,
enquanto o Funfip é de repartição simples, ou seja, sua manutenção fica a cargo
dos servidores que estão na ativa. O temor é que, no futuro, não haja contribuição
suficiente para manter o regime previdenciário”. (GODIM- O TEMPO29/11/2013).

Foi um enfrentamento de dezessete horas com direito a presença dos servidores nas
galerias, mas o projeto foi aprovado com ampla maioria, conforme a citação demonstra.
Quanto à preocupação dos servidores com a destinação dos recursos e sua escassez em
momento futuro a resposta do governo foi taxativa: “recursos serão exclusivamente
destinados ao pagamento de benefícios previdenciários (aposentadorias e pensões), conforme
determinação legal” e ainda que independente do regime de financiamento “O Tesouro é e
continuará sendo responsável por prover os recursos, previstos no Orçamento”. (GODIM- O
TEMPO-29/11/2013).
Contudo, na mesma sessão de votação foi apreciado, mas ainda não aprovado o PL 53
que trata da criação da previdência complementar, peça que completa a reforma da
previdência do estado. Ainda de acordo com o governo com esse novo regime o servidor
135

Segundo a matéria em foco, nas reuniões das comissões onde os PLCs foram apreciados, a
mobilização dos esforços foi em prol da retirada da previdência complementar e da retomada do plebiscito no
qual os trabalhadores pudessem decidir pela extinção, ou não, desse fundo próprio da previdência. Esse
importante instrumento democrático foi confiscado através da emenda nº 2, de autoria do deputado Zé Maia
(PSDB). Ainda de acordo com a matéria em questão o Funpemg foi criado em 2002, e assegura, desde o início
de 2013, as aposentadorias e as pensões dos servidores públicos estaduais efetivados no Estado após 31 de
dezembro de 2001. Atualmente, o fundo tem um patrimônio superior a R$ 3 bilhões e mais de 65 mil
segurados, tornando-se o segundo maior fundo de previdência do Brasil, atrás apenas da Paraná Previdência.
Tudo isto segundo dados da Revista Investidor Institucional de julho deste ano. Como podemos ver, os
interesses empresariais são imensos e diretamente proporcionais à riqueza social acumulada pelos
trabalhadores através do Fundo.
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Link: http://www.otempo.com.br/assembleia-aprova-fim-do-funpemg-1.753174
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poderá “escolher e planejar uma aposentadoria até mesmo superior à remuneração de seu
cargo efetivo. Também será possível contribuir com menos do que os 11% exigidos hoje”, ou
seja, o self service funcional chegou ao serviço público em Minas Gerais ampliando ainda
mais a precariedade do trabalho no que tange aos direitos daqueles que encerram a vida
produtiva.
O mais dramático desse processo é o rompimento da solidariedade classista que esse
sistema provoca. A questão da aposentadoria complementar não é vista negativamente por
setores do funcionalismo que possuem maior poder aquisitivo como o judiciário e, esses,
aceitam discutir as regras e buscar melhor condição de negociação e talvez de gerenciamento
do fundo. Para os setores mais empobrecidos e que têm arcado

mais

direta

e

impiedosamente com os custos das reformas esse processo é dramático.
O grau de expropriação ao qual estão submetidos esses trabalhadores explica, em
parte, a retomada do enfretamento de massas com o governo estadual e a iniciativa da direção
do Sind-UTE de articular um movimento mais amplo de enfrentamento com o governo137. Os
Boletins Informativos do Sind-UTE de 2014 não trazem, ainda, nenhum informe sobre a
situação da previdência.
Outro elemento importante nesse processo de ajuste conservador no projeto da reforma
do estado em Minas Gerais é o estatuto do Servidor. Ele começou a ser feita ainda no início
de 2013, como novo passo após a aprovação da remuneração unificada e caminhou junto com
a reforma que levou à extinção do Funpemg e a previdência complementar. A primeira notícia
que localizei sobre o tema, presente no portal do servidor, hospedado na página da secretaria
de planejamento, data de 24 de abril de 2013.
Acredito que esse tenha sido discutido no Comitê de Negociação Sindical (CONES) e
que tenha sido encaminhado como negociação a partir dessa câmara, não tomando o espaço
das discussões nas assembleias138. O PL 3099/2012 é anterior aos PLs da Previdência e foi
pouco ou quase nada evidenciado nos debates sindicais. O governo o apresentou como
modernização do estatuto PL Nº 869/52. A ressalva de que o texto foi construído com a
137

Estas direções, para continuarem a ter uma posição privilegiada de interlocução com o governo, precisam dar
respostas as insatisfações das suas categorias e aos ataques brutais que têm sofrido nos últimos anos ao mesmo
tempo em que não podem se contrapor a todas as políticas do PSDB em Minas posto que boa parte segue as
linhas gerais e as diretrizes dos projetos federais , por sua vez alinhados as diretrizes dos acordos internacionais
dos quais o Brasil é signatário. Além disso, o Sind-UTE é a maior representação sindical na CUT Minas e a
coordenadora geral do sindicato, Beatriz Cerqueira, é a atual presidente estadual da Central.
138
De acordo com relatos de militantes presentes nas assembleias gerais em Belo Horizonte, ao longo da
campanha salarial de 2013 houve informe sobre a negociação, mas não o debate e nem a denúncia sobre os
rumos que o estatuto iria ganhar. Estes relatos corroboram a ausência do tema nos boletins INFORMA que
tiveram como tema as questões corporativas diretamente relacionadas à categoria de educadores.
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participação dos próprios servidores está presente em todas as notícias.
Essa discussão ainda não está posta nos documentos sindicais e a demora, certamente,
cobrará um alto preço aos servidores. Por outro lado, a atuação na linha do sindicalismo
propositivo e cidadão têm restringido as intervenções mais combativas. A aproximação, o
estreitamento, cada vez maior das ações que são realizadas junto com os deputados do bloco
de oposição ao PSDB em Minas Gerais, demonstra a canalização das lutas para a via
institucional, o que nos leva a duas possibilidades: os dirigentes deixaram de acreditar na
possibilidade de vencer o bloco no poder em Minas Gerais, ou/e não podem enfrentar o bloco
no poder em Minas Gerais sem atacar/denunciar várias políticas do governo federal que estão
em curso através dos projetos estruturadores desde o Choque de Gestão. Nesse impasse não
há ação organizativa que esteja à altura da tarefa política que está posta para os educadores
nem no estado sem que discuta a própria representação sindical139.
O levantamento de fontes dessa importante etapa da reforma em Minas Gerais nos
trouxe o seminário organizado por vários sindicatos cutistas com destaque para o Sind-UTE e
o Sindifisco com presença na mesa de discussão140. Também organizaram o seminário, as
categorias da saúde, dos eletricitários, servidores da justiça, entre outros. A fala do presidente
do Sindifisco fez uma recuperação histórica da implantação do que consideram o estado
neoliberal no Brasil e seguem na leitura de que esse modelo é do estado mínimo.
Discordamos dessa visão conforme já amplamente apresentado neste trabalho. É importante
ressaltar a forma vitimada e de impotência com que se descreve tudo o que aconteceu no país
nesse período.
Após apresentação da parte mais teórica e histórica, a fala concentrou-se nas denúncias
sobre a repressão e depois, no que nos interessa, os usos dos recursos públicos pelo governo e
a quem beneficia. Esse tema será retomado no momento da síntese sobre o Choque de Gestão.
Apesar da dose de subjetivismo presente nessa afirmação é possível comprová-la assistindo o
seminário pela internet.
Percebo que a forma vitimada encobre duas questões: a impossibilidade de fazer uma
análise mais profunda dos desdobramentos da opção pelas reformas, porque isso implica fazer
139

O seminário foi realizado em 13/06/2013 e está na integra no youtube e pode ser facilmente localizado. Está
dividido em várias partes em um total de 10. O primeiro link é: https://www.youtube.com/watch?v=cqIR5m0HUo, no canal Sind-UTE MG e Educadores MG. O texto do PL da reforma do estatuto foi encaminhado
à ALEMG em 24/03/2013.
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Há algumas notícias nas páginas dos sindicatos que estiveram à frente das negociações e no portal da
secretaria de planejamento. O sindicato dos servidores da Assembléia Legislativa disponibilizou a minuta do
projeto, mas são materiais dispersos e que não refletem o tamanho da tarefa em curso, nem mesmo aquela que
foi identificada no seminário promovido pelos dirigentes das entidades sindicais.
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a autocrítica das suas próprias organizações, e ,segundo, porque, de fato, esses dirigentes
burocratizados entraram, em um primeiro momento, em crise ideológica, diante da queda do
socialismo de viés estalinista, desacreditando das ferramentas de intervenção no real que
historicamente a classe trabalhadora usou e desenvolveu. Enveredaram pelo caminho
adaptativo ao capitalismo 141.
Os questionamentos deixados por Lindolfo, o presidente do Sindifisco em sua fala,
deram o tom do que foi o direcionamento do seminário. Ele afirma que ninguém está ali para
dar palestra e nem é o dono da verdade, mas que era preciso que pensassem juntos e diante do
que fosse relatado ali que se tirasse o posicionamento político de como as entidades iriam
atuar: “vamos enfrentar toda a proposta rejeitar em seu conjunto ou vamos propor emendas”.
É importante retomar o fato de que as emendas são propostas em “parceria” com os deputados
do bloco de oposição que totalizam 21, em tese, dos 77. Além disso, na votação do PL de
extinção do Funpemg havia 12 presentes, apenas. A forma de sindicalismo propositivo leva ao
rebaixamento das propostas e das possibilidades de luta.
O presidente do Sindifisco alertou para o fato de que acredita que devam lutar contra a
proposta do governo, mas por outro lado, também afirma o anacronismo do antigo estatuto,
que é de 1952 e, portanto, defasado. Como última peça a ser modificada no conjunto das
reformas pelas quais Minas Gerais vêm passando desde a abertura democrática, com o PróQualidade e a forma mais radical através do Choque de Gestão ele realmente está defasado. É
anacrônico tanto para os interesses dos trabalhadores quanto para do empresariado, mas não
pude deixar de relacionar a fala de Lindolfo com a de José Carlos Hilário, em 2005, durante
os seminários de “apresentação” do novo Plano de Carreiras da Educação. Uma semelhança
que aponta a necessidade de ajuste à nova situação, apesar da fala apontar nas suas linhas
gerais, para o enfrentamento142.
O portal do governo noticiou o momento da reunião com um comitê formado por
dirigentes sindicais, o CONES, que se reúne periodicamente para discutir as questões
referentes aos trabalhadores. A chamada da notícia já é desalentadora e o conteúdo não fica
melhor. “O Governo de Minas e Sindicatos elaboram Novo Estatuto do Servidor”. Sobre os
participantes fica evidente a busca do consenso ativo .
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Conforme venho indicando aqui COELHO (2012) MARTINS (2009), FIGUEIREDO (2006) E o Blog
Marxismo 21 com o Dossiê Dez anos de Governos do PT.
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No portal do governo a notícia sobre o novo estatuto indica a tentativa de enredamento dos sindicatos no
processo. O sindicalismo propositivo evidencia seus limites. “Governo Minas e Sindicatos elaboram Novo
Estatuto do Servidor”. Link: http://www.planejamento.mg.gov.br/banco-de-noticias
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(...) O processo de discussão para elaboração do Projeto de Lei com o novo
Estatuto do Servidor do Estado teve início em julho. Ao todo foram quatro
reuniões, no âmbito do CONES, que contou com a participação de representantes
de 28 sindicatos e associações de servidores da administração direta e indireta do
poder executivo, além da presença de representantes do Ministério Público
Estadual (MPE), Assembléia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e Tribunal de
Justiça de Minas Gerais (TJMG). (MINAS GERAIS - PLANEJAMENTO – s/d)

A armadilha para “constranger” as direções sindicais e desarticular as categorias,
deixando transparecer o pleno acordo de seus dirigentes.

(...) Renata Vilhena destacou que foram acatadas mais de 50% das sugestões dos
sindicalistas. A Seplag e o Cones realizaram nove reuniões neste segundo semestre
para debater e construir as propostas do novo estatuto (...) destaques no documento,
como o pagamento do abono de férias que passa a ser feito no mês em que o
servidor efetivamente sai e não 30 dias depois como era antes. (MINAS GERAIS PLANEJAMENTO – s/d).

Finalmente a concepção de democracia participativa e da gestão tripartite da crise, da
conciliação, da busca das melhores propostas é apresentada na versão de centro- direita,
convergindo com o centro- esquerda no centro radical143.
Renata Vilhena considera que o novo estatuto do servidor marca um avanço na
relação Governo e os sindicalistas, que representam as diversas categorias de
servidores. “O Governo não avança sem a cooperação dos sindicatos”, frisou a
Secretária. (MINAS GERAIS - PLANEJAMENTO – s/d).

Considero que essas citações são importantes para a compreensão do porquê não
houve um enfrentamento maior contra o Novo Estatuto. Além das mudanças diretas nas
relações de trabalho e de direitos dos servidores a forma de atuação de dirigentes, intelectuais
orgânicos dos dois polos da luta de classes, vem aprofundando a concertação social e
desarmando os trabalhadores para as lutas diretas 144.
Segundo o portal do servidor, todo o processo foi de ampla participação e discussão,
inclusive com consultas públicas sobre o tema, além da discussão no CONES. O final da
matéria traz os comentários de Renata Vilhena sobre a lógica organizativa do novo estatuto.
Um grupo de trabalho formado por servidores da Seplag foi responsável pela análise
do conteúdo das contribuições recebidas e pela análise da viabilidade de seu aproveitamento,
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Para uma discussão do Neoliberalismo de Terceira via e suas várias denominações ver NEVES (2005).
Na página do Sind-UTE este tema aparece em notícias e não no INFORMA. O sindicato não deu o devido
tratamento político ao tema. Pelos limites de tempo e recorte de pesquisa este tema não poderá ser
aprofundado, mas fica aqui indicado e como elemento que pode vir a ser retomado, dando prosseguimento aos
elementos já desenvolvidos na pesquisa de mestrado.
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justificando e motivando os encaminhamentos adotados em relatório publicado no sítio
Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais.
“Segundo a secretária de Planejamento e Gestão, Renata Vilhena, “muitas
situações que integram a realidade do serviço público não estão normatizadas no
Estatuto ainda em vigor, o que gera morosidade e insegurança na análise da
viabilidade da concessão de direitos”. A secretária ressalta que as novas normas
estatutárias são modernas e coerentes com o ordenamento jurídico
contemporâneo e com diretrizes das políticas do Estado”. (MINAS GERAISPORTAL DO SERVI DOR, 2013, grifos nossos)145.

A versão da notícia na pagina do Sind-UTE é de outra ordem.
De acordo com a exposição de motivos encaminhada pelo Governador Antonio
Anastasia à Assembleia Legislativa, as alterações foram discutidas com os
representantes dos servidores e estão de acordo com as possibilidades financeiras
do Estado. O projeto propõe alterações de vencimentos básicos e regras
relacionadas à carreira. Mas quando se trata dos profissionais da educação a
única alteração é a retirada de direito.
Ausência de diálogo. De acordo com o posicionamento da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, em reunião realizada no dia 26/04 com o Sind- UTE/MG,
as alterações foram negociadas com os sindicatos das categorias envolvidas e, no
caso da educação, a mudança seria apenas uma adequação à legislação. No caso,
a Secretaria se referia à Emenda Constitucional de 1998, que passou a exigir
tempo de contribuição e idade para aposentadoria.
No entanto, a mudança proposta não foi apresentada ao Sind-UTE/MG. A
categoria teve conhecimento do documento apenas após o protocolo do projeto de
lei na Assembleia Legislativa. (SIND-UTE- NOTICIAS- S/D, grifos nossos)146.

É curioso que a discussão não esteja nos boletins INFORMA e apenas na seção de
notícias, não há data e não fica claro qual o acompanhamento que o sindicato tem dado ao
tema. A notícia apenas dá conta de denunciar que não houve diálogo do governo com o
sindicato e que alguns artigos que o sindicato “solicitou” que permanecessem no corpo da lei
foram retirados sem aviso prévio, fato que só se tornou conhecido do Sind-UTE quando o PL
foi protocolado na ALEMG.
No seminário sobre o estatuto, promovido pelas entidades sindicais, ao final da fala do
presidente do Sindifisco, há o reforço da posição adaptativa ao apresentar o caráter regressivo
da avaliação de desempenho e do prêmio de produtividade. O presidente afirma que nenhum
outro ente da federação regulamentou a avaliação de desempenho em seu caráter
demissionário, apenas o estado de Minas Gerais, reafirma que ninguém é contra a avaliação
de desempenho, apenas ao seu caráter punitivo. Essa avaliação corrobora a posição defendida
145

https://www.portaldoservidor.mg.gov.br/component/content/article/1-ultimas-noticias-/375- governadorencaminha-projeto-de-lei-para-modernizar-estatuto-do-servidor.
146
http://www.sindutemg.org.br/novosite/conteudo.php?MENU=1&LISTA=detalhe&ID=3336
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pela direção do Sind-UTE ainda em 2004 quando discutíamos no conselho de representantes
desse sindicato a Lei nº 71/2003 que tratava da criação da avaliação de desempenho, antes
mesmo da reforma dos planos de carreiras.
A fala do Deputado estadual Rogério Correia (PT), que participou da mesa de
abertura, foi proposta pela coordenadora geral do Sind-UTE e teve como tarefa traçar uma
apresentação geral, fazer uma introdução ao debate do estatuto. A proposta do deputado,
colocada já no início de sua fala, foi pela construção de um substitutivo (que garanta direitos)
e não pela via das emendas, ou seja, uma vez que o texto encontra-se em tramitação na
ALEMG, e que o seminário foi organizado um mês após, a tática é caminhar pela via
institucional e apostar na intervenção, mais uma vez, dos deputados. Fico com a hipótese de
que a derrota dos trabalhadores (400 mil servidores só do executivo) estava sendo construída.
O deputado também levanta alguns questionamentos em sua fala. Por exemplo, a
distinção do que é subsídio e o que é carreira. Para ele, na concepção do governo foi
construído o subsídio, em oposição à carreira e, portanto, um instrumento de retirada de
direitos. O estatuto, segundo Rogério, consolida a política de restrição que foi feita à carreira,
em especial, aqui, à da educação e esse seria, segundo o deputado, um bom momento para
retomar essa discussão. Outras questões mais gerais ainda na órbita dos direitos foram
levantadas nessa intervenção como a liberdade de organização sindical, inclusive a liberação
de servidores para o exercício dessa atividade, a concepção e definição de jornada de trabalho.
Por exemplo, a jornada de 30 horas é vista como um direito e com remuneração dos
direitos proporcionais ou não. Segundo Rogério, a intensão do governo é consolidar as 40
horas, a questão da estabilidade do emprego também está colocada. Embora, na visão de
Rogério, o estatuto não aprofunde a perda de estabilidade, ele consolida a linha que o governo
implantou, quando estabeleceu através da Lei 71/2003 a avaliação de desempenho
demissionária.
Em síntese, na abertura de sua fala, o deputado coloca que esse é um momento
oportuno para discutir a concepção do estatuto e a concepção de estado. Nas suas palavras que
tipo de estatuto merece o serviço público e que tipo de estado 147. O deputado fez uma breve
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O seminário foi realizado para dirigentes sindicais, em especial as direções estaduais dos sindicatos que se
organizam no Fórum de defesa dos servidores e dos serviços públicos de Minas Gerais. Não foi um debate nem
mesmo para lideranças regionais. Chama a atenção o nível de abstração da discussão. Imagino que este é o
staff dos generais reunidos para guerra. Acredito que deveriam estar pensando nas táticas e tirar
encaminhamentos sobre como armar o meio milhão de pessoas afetadas por este PL para resistir, enfrentar,
contrapor-se ao projeto. Discutir “que concepção de estado queremos” é quase iniciar uma campanha eleitoral
um ano antes. A abertura da fala de Rogério dizia que o Choque de Gestão é a vitrine e a propaganda de Aécio
Neves para sua candidatura presidencial e que toda a máquina do estado de Minas Gerais se tornou seu
gabinete de campanha.

241

análise de conjuntura na qual destacou a crise na Europa e que a saída apregoada pelo
pensamento conservador por lá foi uma política de austeridade que ele apresenta como
semelhante ao Choque de Gestão e daí justifica o pensar a concepção de estado.
Alinha a política mineira diretamente a esta macro política internacional. Indica uma
onda conservadora que tem defendido ajustes que apontam para maiores cortes nos direitos
dos trabalhadores em geral e dos servidores públicos em particular. Traz como exemplo, o
receituário de arrocho salarial para o combate à inflação. Indica a origem desse discurso no
PSDB e associa o debate que naquele momento estava colocado como a discussão em torno
da falência da Petrobrás como tática de privatização e com modelos mais conservadores de
gestão do estado e que contam com isso para a mídia conservadora.
Ainda segundo o deputado, o choque de gestão vem dentro da onda conservadora,
inclusive pelo ascenso da direita na Europa. O PSDB e a candidatura de Aécio Neves
apontam para um traço conservador do ponto de vista econômico, político e social 148,
trazendo a pauta da plataforma do que serão as campanhas do PT, indicando a necessidade de,
a partir das conquistas já realizadas, aprofundar outras e cita, por exemplo, a reforma política
com o balanço de que “nós” ( o PT) não fomos capazes de realizá-la ainda149.
O momento da autocrítica veio com a afirmação da pequena resistência ao projeto
conservador do PSDB em Minas Gerais, como diz o deputado, desde 2003 até hoje, mas
especialmente nos mandatos de Aécio Neves. E afirmou que foi tanto por falta de unidade dos
movimentos como de uma resistência mais consistente do ponto de vista institucional e, ainda
segundo Rogério, é preciso dar um passo a frente nessa resistência150.
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Identifica os governos do PT como neodesenvolvimentista
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A discussão é uma pérola. Critica o fato de que o calendário eleitoral fique muito a mercê do
fisiologismo, não termos a valorização dos partidos políticos, de que o problema é estrutural do ponto de vista da
democracia, os problemas com o judiciário, a “questão” da mídia e da comunicação que não foi enfrentada, a
reforma agrária etc. Adoraria que em sua fala o deputado tivesse dado as indicações de como pretendem
enfrentar a resolver estas questões posto que as alianças eleitorais do PT têm sido o ‘triller’ de terror de
qualquer militante do próprio PT. A aliança eleitoral com Maluff em São Paulo, com Newton Cardoso em
Minas Gerais e o apoio à Sarney no Amapá entre tantas outras que traduzem a mais fina tradição fisiologista e
pragmatista da política brasileira não deixam margem para duvidar do horror que será esta reforma política,
caso se realize.
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PT, PSDB, PFL fazem pacto de não agressão a Lula em Minas.
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1807200419.htm; Em 2012 PT e PSDB fazem coligação em 18%
dos municípios do país. http://veja.abril.com.br/blog/politica/eleicoes-2012-2/pt-e-psdb-estao-coligadosem-18-dos-municipios/; Aliança PT
–
PSDB elege 149
prefeitos.
http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL365016-5601,00
ALIANCA+PTPSDB+AJUDOU+A+ELEGER+PREFEITOS+ EM.html; PT ampliou alianças com PSDB,
DEM e PPS nos municípios. http://www.ihu.unisinos.br/noticias/500650-pt-ampliou-aliancas- com-psdb-deme-pps-nos-municipios

242

O que mudou no cenário mineiro para que a realidade seja outra, agora é o que o
deputado do PT, apresenta em seguida. Argumentou que o governo Anastasia é diferente até
pelo fato de que o PSDB colocou a candidatura de Aécio Neves à presidência da República
forçou mais o enfrentamento entre oposição e situação e teria clareado mais o enfretamento
que se tem em Minas Gerais. Destacou a recomposição do campo de oposição da ALEMG.
Isso foi dito assim, claramente, com toda a tranquilidade, justo por ser uma reunião de
dirigentes da cúpula da Central Única dos Trabalhadores e do Partido dos Trabalhadores.
Rogério Correia, por fim, avalia como positiva a unidade que vem sendo construída
entre os sindicatos, os movimentos sociais, os parlamentares da oposição, os fóruns de
unidade de lutas que estão fortalecendo o enfretamento contra o governo mineiro e aponta a
necessidade de ampliar essa unidade e fortalecer essa luta151.
Propõe uma reaproximação dos movimentos sociais com o Bloco Minas Sem Censura
com vistas à construção de agenda e pautas comuns de intervenção (nos moldes nos quais o
mandato do deputado já havia feito no início da legislatura). Propõe um seminário para pautar
o debate das lutas em curso, as lutas sociais e as institucionais.
Ao encerrar, reforça a necessidade de enfrentar o Estatuto com o substitutivo e não
deixar que ele se transforme em mais uma peça midiática de propaganda do senador Aécio
Neves de quem implementou o Choque de Gestão com certa facilidade e até sem resistência e
a crítica termina apontando a imagem que o governo “tenta” passar de consenso com os
sindicatos e os servidores de que o estatuto foi negociado com as entidades.
Palavras do deputado no seminário que discute um estatuto cujos efeitos para os
servidores será mais devastador do que a lei de subsídios. Não há. Nos 22 minutos da
intervenção em foco, nenhuma indicação dos motivos pelos quais o estatuto será ruim para os
servidores, nenhuma avaliação ou destaque de qualquer parte da Minuta do PL para através
desse exemplo concreto articulá-lo com a análise de conjuntura feita.
A fala que construiu a visão dos problemas relativos aos trabalhadores na proposta de
novo estatuto foi a da representante do DIEESE/MG, Liliane Resende, o componente
“técnico” da mesa. A pesquisadora do DIEESE contextualizou o Choque de Gestão na
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Há uma notícia de jornal de Juiz de Fora, “O Diário Regional”, de 22 e23 de junho de 2007 que nos dá a
dimensão do que está em jogo em 2014. A manchete de então diz: “Lula fortalece apoio a Aécio e elogia
política de Minas Gerais. A fotografia de inauguração de uma avenida na capital mineira tem, no primeiro
plano, Aécio, Lula e Fernando Pimentel. O discurso de ambos foi no sentido da colaboração e que não importa
o matiz político posto que não foram eleitos para brigar. A aliança acabou em 2014 quando Aécio Neves se
apresentou como pré-candidato a presidente, rompendo o acordo no qual o PSDB/MG pela mediação do
PMDB e do PL depois PR faziam alianças em confronto com os interesses da Oligarquia paulista. Nesta
conjuntura veremos sindicatos mais combativos em MG.
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reforma do Estado de Bresser Pereira e articulou a reconstrução histórica das mudanças nos
estatutos dos servidores estaduais no país àquela reforma.
Liliane destacou alguns eixos da reforma do Estado de 1994 para articular as
mudanças estatutárias em especial quanto às formas de controle sobre os agentes públicos que
eu defino como formas de controle sobre o trabalho. São: o controle social direto, que ao se
constituir pela perspectiva conservadora, tem implicações muito negativas para o trabalho no
serviço público; a transparência de informação e a participação nos conselhos que se
expressam pela produção de inúmeros relatórios que vão alimentar o gerenciamento do
trabalho e a forma de buscar a hegemonia trazendo a “sociedade civil organizada” para a
participação da gestão do estado; controle gerencial sobre os resultados e por fim, aquele que
é o foco da reflexão proposta por Liliane – a competição administrada pela construção de
quase mercados.
É a partir do eixo de competição administrada em ambiente de quase mercado que a
pesquisadora identifica, do ponto de vista técnico e funcional, a proposta do novo estatuto do
servidor de Minas Gerais. Essas mudanças não ocorrem apenas a partir do governo mineiro
que se estabelece em 2003, mas mesmo antes, desde 1994 com o Pró- Qualidade e a partir da
reforma do estado de 1995 tendo no conjunto as emendas constitucionais nº19 e 20152.
Contudo, há especificidades na forma que a reestruturação neoconservadora assumiu
em cada estado da federação e Minas Gerais também tem seu traço distintivo, fruto do que a
correlação de forças entre as classes permite aprofundar. Historicamente, Sergipe foi o
primeiro estado a modificar seu estatuto dos servidores já em 1991, segundo Liliane. Seguemse a ele em 1994 a Bahia, o Maranhão, o Piauí e o Rio Grande do Sul, sendo desse período
também a reforma do estatuto da maioria dos estados do norte e nordeste do país. Em 2004, o
Mato Grosso realiza as modificações, seguido de Alagoas em 2006, e Tocantins em 2007.
Minas Gerais realiza primeiro o Choque de Gestão em 2003, depois as mudanças nos
planos de carreiras (2005/2006) no contexto da segunda geração do choque de gestão –
Estado para Resultados - e só muito depois a reforma do estatuto, proposta em 2013, após a
terceira geração do choque, o Estado em Rede: a gestão para a cidadania. Em Minas Gerais,
antecede a mudança no estatuto a legislação que criou a figura do empreendedor público e que
regulamentou as Parcerias Públicas Privadas, além da Lei do Subsídio que alterou a política
de remuneração do magistério.
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A Emenda Constitucional nº19 de 1998 modificou o regime jurídico da administração pública, servidores,
agentes públicos etc. A Emenda Constitucional nº20 trata da reforma da previdência, do regime de transição de
um modelo a outro etc. Ambas na página www.planalto.gov.br.
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Então, é apenas na terceira geração do choque de gestão que chegamos às mudanças
estatutárias que alteram mais profundamente as relações de trabalho dos servidores públicos
em geral. Para Liliane, aparentemente, o “tempo” da reforma em Minas Gerais é um tempo
“invertido”. A pesquisadora acredita que o modelo seria primeiro fazer a reforma do estatuto.
Contudo, se a reforma implica na “modernização” da máquina administrativa e traz elementos
da gestão flexível e isso se reflete também na forma de organizar esse processo de mudanças.
Além disso, qualquer mudança provocada no aparelho do estado se reflete no conjunto
de relações que compõem o Estado e mobiliza os aparelhos privados de hegemonia na
sociedade civil. Portanto, as mudanças são implantadas no tensionamento e na correlação de
forças, conforme as classes e as frações de classes acumulam forças e conforme o equilíbrio
instável entre a coerção e o consenso permitem avançar.
Ao que parece, em Minas Gerais, o avanço do projeto do governo Aécio não
encontrou oposição imediata, a forma como se elegeu e o pacto de convivência pacífica entre
o partido a frente do governo federal, o PT e o governo em Minas, PSDB, teve como
elemento de interseção os dois vices: José de Alencar, em nível federal, e Clésio Andrade no
âmbito estadual, ambos do extinto Partido Liberal, hoje Partido da República (PR) Figueiredo
(2006).
Na sequência, ainda em um cenário de “convivência pacífica” e de superação dos
impactos da crise internacional em nova fase iniciada em 2008, aproveitando os elevados
preços das comoditties, ambos os governos seguiram sem maiores conflitos. Aécio Neves
pode realizar as mudanças nos planos de carreiras que contou, inclusive, com a concordância
do sindicato (os dirigentes do Sind-UTE não são contra avaliação de desempenho e eram
favoráveis à modernização do Plano de Carreiras na velha tática propositiva de aprovar e
buscar melhorias).
O desmonte das carreiras foi feito de maneira fragmentada e o enfrentamento se deu
de maneira dissociada entre as várias categorias funcionais tentando evitar, dessa forma, que
os trabalhadores se organizassem. As Leis de Carreiras são na verdade, derivadas do Estatuto,
logo, me parece que as peças do ordenamento das relações de trabalho já estavam prontas e
devidamente integradas no aguardo do momento mais oportuno para implantá-las.
No momento, em novo contexto de baixo crescimento do PIB tanto do país quanto de
Minas Gerais, do processo de endividamento, do aprofundamento da recessão mundial e da
desaceleração da China e, por fim, na conjuntura doméstica da candidatura de Aécio Neves à
presidência da República haverá uma zona de maior tensionamento entre o PT e o PSDB, no
qual os sindicatos e a CUT jogarão um importante papel. É nesse contexto que o estatuto entra
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em discussão. Do ponto de vista da conjuntura política, não é o melhor momento para o
governo, mas do ponto de vista econômico é o necessário.
O estatuto completa um processo importante, do ponto de vista dos interesses
capitalistas, de transformação das estruturas do aparelho de estado e aprofunda a subsunção
do trabalhador do serviço público à lógica de extração do antivalor para que os governos
possam continuar honrando sua fidelidade canina à acumulação financeirizada. O Estatuto,
conforme ficará claro, encerra a etapa de maxiflexibilização das relações de trabalho no
estado e nos permite vislumbrar as batalhas que virão pela frente, tanto em Minas Gerais
quanto em outros estados da federação e, por fim, no próprio país.
Segundo a representante do DIEESE, o estatuto é discutido ao mesmo tempo em que
outro Projeto de Lei é retomado, o PL 869/2011 que cria uma espécie de código dos direitos
do usuário do serviço público (como o código do consumidor). Esse projeto de lei ficou
arquivado durante estes últimos anos e justo agora é retomado. Liliane afirma que segundo
esse documento legal o usuário do serviço público poderá mover um processo administrativo
contra o servidor caso se sinta lesado no atendimento que buscou e, no limite, isso permite a
demissão/exoneração do servidor.
Essa é a concepção de participação e de cidadania do governo de Minas Gerais e a
concepção restritiva, liberal do que seria o controle social. O indivíduo, usuário dos
“serviços” públicos, fiscaliza e tem o poder de processar o outro indivíduo responsável pela
realização do “serviço”. Todo o debate em torno das melhorias da qualidade do serviço
público sai da órbita das políticas públicas, do orçamento, da destinação dos recursos públicos
e passa ao relacionamento entre dois cidadãos. Não há o questionamento do papel que o
governo exerce na garantia das condições de realização desse trabalho. O conflito se coloca
entre trabalhadores, intraclasse.
Observamos uma ampliação brutal dos mecanismos de controle sobre o trabalho que
passam a ser exercidos nos dois sentidos: por parte do empregador, no caso o governo, através
da avaliação de desempenho individual e por parte do usuário, o cidadão, através do código
do usuário e ambos podendo fazer uso do processo administrativo que antes era um
instrumento interno ao serviço público.
Esse conjunto de mudanças está inserido na terceira geração do choque de gestão e da
competição administrada. Elementos que ainda devem vir a ser implantados para que o
governo complete a reforma do aparelho de estado no que tange à gestão dos servidores
(conforme as palavras de Liliane sobre levantamento feito junto a representantes do governo).
Segundo a pesquisadora, falta ao governo implantar, ainda, o modelo de carreiras e de
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avaliação por competências, através de cursos de capacitação aos quais os servidores
concorreram à vagas para identificar os seus potenciais e dos seus subordinados ( para o caso
de gestores)153.
Segundo Liliane do DIEESE/MG, o processo de implantação se dá através da oferta de
cursos de capacitação no qual o servidor é “treinado” em recursos humanos, através de
roteiros de perguntas, jogos, situações e laudos, pareceres, técnicas de seleção de pessoal etc,
que estão em estudos na Secretaria de Planejamento e Gestão. Tudo isso implicará novas
formas de recrutamento de pessoal, divulgação e formato de editais, formas de seleção de
“líderes” para a gestão pública, novas ferramentas de avaliação e descrição de cargos (e,
portanto, carreiras redesenhadas), “armadilhas” de seleção interna e externa, através desses
cursos de formação continuada para gestores entre outros.
O vínculo dessa proposta com o estatuto é verificável ao ler a minuta do projeto de
lei154. Segundo a representante do DIEESE/MG, o documento apresenta novas brechas para a
rediscussão das carreiras, as mesmas que desde 2005 e 2006 não foram completamente
implantadas (o que o coloca como instrumento de atualização e alinhamento das
153

Carreira por competências e avaliação por competências- são propostas de organização e de controle de
qualidade do trabalho advindas do mundo empresarial que vêm sendo aplicadas no serviço público, ou seja, é
uma prática de RH que perpassa agora o campo das políticas públicas. A estruturação cumpre algumas etapas
de formulação de competências desejáveis, de descritores e de mecanismos de identificação destas
competências no material humano com o qual trabalham. Os conceitos básicos de gestão de carreiras por
competências são: 1) Gestão por Competências – a gestão da capacitação orientada para o desenvolvimento do
conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores,
visando ao alcance dos objetivos da instituição, e estabelece como uma das finalidades da política de
desenvolvimento de pessoal a adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos das
instituições, tendo como referência o plano plurianual. 2) Remuneração Variável- compreende o mix de
componentes da remuneração global dos servidores, podendo compor-se dos vencimentos básicos
(remuneração institucional), gratificações, prêmios, bonificações, produtividade e benefícios diretos e
indiretos. Cada grupo ocupacional pode ter um mix específico, definido em conformidade com a natureza do
trabalho. Competências: que são conhecimentos ( saber), habilidades ( saber fazer) e atitudes ( querer saber).
Este modelo foi Instituído no Brasil pelo decreto 5.707 de 23 de fevereiro de 2006, ainda no primeiro mandato
de Lula da Silva como parte da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal. Mais referências em
OLIVEIRA E CASSIS (2009) Documento final de estudo para: Carreira de Especialistas em Política Pública e
Gestão Governamental do Ministério de Planejamento e Gestão.
154
O sindicato dos servidores da Assembleia Legislativa disponibilizou uma minuta do PL, contudo, esta possui
apenas 129 artigos. Ao longo do Seminário promovido pelo Fórum de defesa dos servidores e dos serviços
público fica evidente que o PL possui mais artigos, pelo menos mais 21. Ao comparar as informações no
documento e na gravação do seminário, deduzi que esteja em tramitação e que a versão final ainda não esteja
elaborada. Não há cópias desta minuta disponível na página de nenhum outro sindicato. O SINDIFISCO que
sempre é solidário ao disponibilizar estes materiais também não possui no site. Fiz contato com o Gabinete de
Rogério Correia por correio eletrônico e com o gabinete de Savio Souza Cruz (que em outras ocasiões também
atendeu as minhas solicitações) e até o momento do fechamento desta pesquisa não tive resposta. Na página da
ALEMG não foi possível localizar o PL e como está a tramitação. Também não há uma versão deste
documento nas páginas do governo. A transparência da terceira geração do choque de gestão não resistiu nem
ao PL do Estatuto do servidor. Assim sendo, as informações que utilizo são aquelas coletadas no seminário em
comparação com a versão reduzida que tenho do texto do projeto de lei, ainda que eu não saiba se ele está
válido. Então, tomo como principal fonte deste documento (que não encontro nas páginas oficiais de nenhum
dos poderes do estado) o seminário.
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mesmas para a terceira etapa das reformas).
O estatuto está organizado de tal forma que permite, portanto, a flexibilização da
jornada, de remuneração, enfim, da carreira, que, segundo a pesquisadora na fala da qual me
apoio, é o modelo por competências. Segundo Liliane, não há transparência suficiente nas
páginas do governo e isso se traduz na dificuldade de conseguir os dados das várias categorias
e do conjunto do funcionalismo. Ela se queixou durante sua exposição, da dificuldade de
montar um perfil do servidor mineiro. Também destacou a total falta de transparência da Lei
Orçamentária Anual de 2013 155.
Buscando esses dados dispersos, mas com mais intimidade com a máquina burocrática
de Minas Gerais, a pesquisadora do DIEESE chegou aos seguintes dados: o projeto de lei
atinge no executivo 408.225 servidores ativos, 186 mil inativos (mais ou menos um terço dos
ativos) e 33% de terceirizados (algo em torno de 134.700 servidores), do Legislativo 3.669 da
ativa e 979 inativos e do judiciário não havia dados. Fica evidente porque as políticas
recessivas se voltam para os servidores do executivo. A racionalidade econômica do
capitalismo corta onde há maior contingente de força de trabalho e também aí intensifica a
exploração e precariza mais.
Aparentemente, o estatuto também traz um olhar mais direcionado para quem possui
dois cargos, no que tange aos prêmios de produtividade, à remuneração variável e à questão
previdenciária, segundo Liliane. Avalio que isso significa a tendência a reconfigurar todos os
cargos para 30 ou 40 horas e isso resolverá vários problemas de uma só vez, do ponto de vista
dessa gestão reacionária, conforme já indiquei em nota.
Institucionaliza a ampliação da jornada, reduz gasto com pessoal e impede o
crescimento da folha por aumento de contingente (uma vez que o crescimento vegetativo será
regulado pela política de remuneração variável e pela reforma previdenciária), garante o
professor com um período de atividade extraclasse de , pelo menos, 10 a 15 horas que
poderão ser usadas para capacitação, permitirá, com o tempo e os ajustes na remuneração
variável, rebaixar ainda mais o salário e, por fim, pagar os pisos salariais nacionais, em
especial ao magistério pois terá atingido os cargos de 40 horas, conforme a lei federal permite
o entendimento. A proletarização docente avança de maneira célere.
155

Isto corrobora a dificuldade que tive para conseguir acessar os dados que me interessavam na administração
estadual como número de escolas com ensino médio, projetos, quantos beneficiados, quantos professores
efetivos, quantos contratados, quantos efetivados etc. Com a fala da pesquisadora do DIEESE/MG e do
Deputado Savio Souza Cruz pude perceber que é uma prática recorrente do governo. Há uma verdadeira
enxurrada de informações, mas apenas aquelas que o governo quer que qualquer pessoa saiba. Na verdade
todas as informações disponíveis sobre as várias pastas da administração pública e sobre os serviços mais
estratégicos ou de interesse social estão organizados e divulgados como marketing e dizem muito pouco do
que, de fato, acontece nestas áreas.
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A política salarial proposta no estatuto foca na Lei de responsabilidade fiscal e ambos
fundamentam o choque de gestão. Segundo Liliane, o estado de Minas Gerais possui uma das
mais perversas politicas de remuneração da federação (segundo os dados levantados pela rede
servidores do DIEESE). Segundo essa pesquisadora, o governo mineiro gasta 41% com
remuneração e o mínimo é de 46%. Ela interpreta como um grande arrocho essa política pelo
tamanho do estado, sua estrutura e a demanda por políticas sociais.
A avaliação da pesquisadora corrobora minha visão de que o arrocho na política de
remuneração gera maior apropriação dos fundos públicos (do antivalor) e o redireciona
através de contratos e empréstimos para a valorização de capital e a remuneração do capital
financeiro.
Aprofundando a reflexão sobre a minuta do projeto de lei, evidencia-se que o servidor
é definido como a pessoa legalmente investida em cargo público. Segundo Liliane, não fica
claro a forma de inserção que o caracteriza (efetivos, efetivados, designados). Essa afirmação
da pesquisadora aponta na direção da diluição das distinções mesmo entre essas formas e para
maior precarização do serviço público em Minas Gerais pela perda de direitos e garantias que
crescentemente se abate sobre os trabalhadores, inclusive os efetivos. Acredito que podemos
levantar como hipótese que futuramente não haverá diferenças entre os concursados e os
contratados e restará, apenas, votar uma emenda constitucional que permita a universalização
dessa nova condição156
Outra mudança expressiva apontada é a existência de um mínimo indicado no corpo da
nova lei para os cargos comissionados e a não existência de um máximo, um limite, para os
contratos temporários. Mais uma vez as indicações apontam para o aprofundamento da
precarização e essa, que recai sobre um contingente expressivo de trabalhadores em regime de
contratação temporária, acaba servindo de instrumento de pressão sobre os efetivos, levando a
um rebaixamento das condições gerais do trabalho no serviço público. A ampliação da
precarização sobre uma fração de determinada categoria, acaba por rebaixar as condições
gerais de trabalho para todos os trabalhadores.
O melhor exemplo disso é a lei de subsídio que começou como uma política
remuneratória para os trabalhadores da educação (para aqueles que optassem por ele) e em
156

O fundamento desta hipótese é a existência de inúmeros trabalhos sobre gestão por competências na área de
gestão de empresas, a existência de planos de carreiras organizados por competências na Bahia do qual soube
através de comunicação apresentada em mesa redonda na ENAP (Escola Nacional de Administração Pública)
sem meios de referenciar constando o link do documento ao final do trabalho, o documento já citado de
OLIVEIRA E CASSIS (2009) e do decreto 5.707/2006 que regulamenta a política nacional de
desenvolvimento de pessoal. Pois a gestão por competências traz esta diluição em seus fundamentos, inclusive
pela política de remuneração variável e pelas avaliações de desempenho e contrato de gestão.
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2012 foi transformada no modelo unificado de remuneração. Com o novo estatuto esse
modelo será finalmente universalizado em todo o serviço público de Minas Gerais. A
ampliação da exploração será sem precedentes. Outro elemento que não está claro no projeto,
segundo Liliane, apesar de ser um PL com pelo menos 150 artigos, é quais os critérios que o
governo estabelecerá para os contratos temporários.
Existe uma questão muito grave diretamente ligada a flexibilização do trabalho do
servidor público que está relacionada à autonomia dos órgãos ( envolve, inclusive, as formas
de contrato de gestão) e a possibilidade do governo do estado emprestar servidores para a
união, outros estados, municípios e até mesmo OCIPS e PPPs.
O servidor será terceirizado pela “empresa” estado de Minas Gerais. A autonomia
aparece fortalecida no estatuto em torno de temas como provimento de cargos, concurso,
posse, lotação. Através de vários elementos podemos inferir que está em curso maior
flexibilização. Nesse sentido, o cargo do Empreendedor público aparece como uma
experiência bem sucedida de política de pessoal.
Segundo Liliane, por exemplo, a questão do concurso público e dos editais sobre os
quais o governo de Minas deseja legislar. O governo mineiro deseja mudar o quantitativo de
vagas para o cargo disponibilizado em edital, após sua publicação, sob a alegação de
condicionantes financeiras que possam surgir e, evidentemente, sob a alegação dos
compromissos fiscais157.
As aposentadorias também estão em discussão no novo estatuto, tanto no regime
próprio como no regime geral assim como a contribuição dos inativos e pensionistas. Segundo
a palestrante, a nova redação deixa “uma enorme brecha” para a discussão do regime jurídico
e do quantitativo de pessoal e a forma de complementação previdenciária tanto pelo regime
geral, como pelos que ingressam no regime próprio ou na previdência privada.
Quanto à jornada, estabilidade e desenvolvimento do servidor existem questões graves
157

De acordo com Liliane, o governo de Minas Gerais segue na contra-mão do Projeto de Lei 252 ( em
tramitação no congresso nacional) que discute critérios para impedir que concursos sejam feitos para a criação
de cadastros de reserva, quer dizer, para que os concursados sejam chamados para os cargos no limite das
vagas anunciadas. Só que a disputa em torno deste PL está intensa. Sua origem é o PL 92/2000 que já foi
apensado (apresentado em conjunto com outros semelhantes) 22 vezes por partidos diferentes. A versão mais
atual apensada é o PL 7245/2014. A Lei Geral de Concursos foi aprovada como PL 6004/13, no senado.
Passará pela câmara e deve receber um substitutivo. O “Câmara Notícias” publicou em 27/02/2014 o momento
no qual o PL se encontra. Conforme consta na página: “Embora seja favorável à aplicação das regras aos
concursos de todo o País, Policarpo ressaltou que o PL 6004/13 determina que a regulamentação seja restrita
aos certames federais – o mesmo entendimento do relator na CCJ. O deputado do PT informou que, se
prevalecer essa determinação, vai apresentar uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para uniformizar
os procedimentos dos concursos em todas as esferas (federal, estadual, distrital e municipal)”. Suponho que
veremos uma versão “modernizadora” do PL. Este elemento passou “despercebido” na fala da representante do
DIEESE.
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também. Não há discussão quanto à jornada máxima, só a padrão. Nesse ponto da discussão, a
representante do DIEESE/MG fez uma denúncia que corrobora o que tenho ouvido
informalmente de colegas da rede estadual de Minas: existem professores hoje no estado que
estão com carga horária de 60 horas semanais, pois os gestores têm pressionado até mesmo
professores que já tem dois cargos a estender a jornada 158!
No caso das avaliações de desempenho, o texto do estatuto não traz mais as comissões
de avaliação, o que indica que o servidor ficará alijado do processo da sua própria avaliação,
bem como não poderá solicitar a participação de um representante sindical. Como a
progressão e a promoção na carreira dependem da avaliação de desempenho, isso significa
que o trabalhador não participará de nenhuma destas dimensões de sua vida funcional e, não
havendo comissões, a quem recorrer (no atual modelo há uma comissão de recursos).
Um elemento importante que como fundamento da gestão de carreiras por
competências perpassa o novo estatuto é a já mencionada possibilidade de redistribuição e
permuta. Essa é a flexibilização da lotação do servidor para qualquer um dos agentes já
citados e sem garantias previstas na lei até aqui. Ficam em aberto questões importantes para o
servidor como qual a remuneração que vigora; quem o avaliará; qual será a jornada, pois não
há discussão da jornada máxima; como fica o vínculo com a função de origem e como se dará
a progressão na carreira. Nessa concepção de carreira, por competências tendo como eixo a
avaliação de desempenho, qual será o piso?
Lamentavelmente, apesar da massa de dados e de informações que o DIEESE é capaz
de produzir e dos intelectuais que ali trabalham, os vínculos políticos que historicamente
construíram, em especial com a Central Única dos Trabalhadores e com o Partido dos
Trabalhadores, compromete a análise. O questionamento que a pesquisadora fez a seguir
aponta para uma análise parcial do projeto e interessada, não do ponto de vista dos
trabalhadores, mas do ponto de vista da política partidária. Liliane questionou a inexistência
de uma concepção de remuneração no estatuto, de piso, de vencimento. Também questionou
como ficam os pisos salariais nacionais por categorias Se está claro que a política proposta é
de carreira por competências os outros dois elementos que a compõem são avaliação de
desempenho e remuneração variável e estão presentes nos documentos, já citados, do governo
federal desde o primeiro mandato do governo do PT (com Lula da Silva).
A composição dos pisos será feita da forma como o governo de Minas Gerais vem
158

O professor amplia sua carga horária semanal para atender a uma necessidade administração, por exemplo,
cobrir a falta de professores ou até mesmo por redução de número de turmas o que leva a demissão de alguns
colegas e sobra de aulas que muitas vezes são redistribuídas entre os docentes da escola para evitar a
contratação para cargos fracionados.
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fazendo e adequada à lógica das carreiras por competência: uma base comum que é o que
chamamos de piso, mas na concepção hegemônica será o vencimento básico e outra parte
composta por todos os acréscimos variáveis tudo no pacote do subsídio. Esse pacote será
considerado o piso e será pago como tal, embora os acréscimos variáveis não possam ser
incorporados e não gerem direitos. As possibilidades de achatamento, inclusive levando à
penúria os aposentados, são imensas. Isso também não foi dito no seminário em foco, por
nenhum dos componentes da mesa.
O máximo de crítica que a pesquisadora do DIEESE/MG fez foi considerar “confusa”
a conceituação de piso, teto, remuneração e vencimento no texto do PL do Estatuto e, no final
de sua fala, entrega a questão específica da remuneração, mas sem o devido tratamento
político, como se essa questão fosse parte das questões “absurdas” presentes no texto e não
como o que é, uma lógica racional e reestruturadora das relações de trabalho em Minas Gerais
que integra um projeto mais amplo de reforma do serviço público, promovendo os ajustes
necessários para garantir, não só a acumulação de capital, mas como medida preventiva do
aprofundamento da crise estrutural, agravada pela forma pornográfica que a valorização de
capital vem se dando no Brasil de 2010 em diante159.
Indica, então, que o novo estatuto fortalece a lógica da remuneração variável, que
significa, segundo Liliane, um piso cada vez mais encolhido com uma ampliação maior dos
adicionais, das gratificações por função ao invés de um piso valorizado e ajustado, conforme
eu já havia indicado. Contudo, está ausente na discussão da pesquisadora o que isso significa
concretamente e a médio e longo prazo, para os trabalhadores do serviço público. Outros
elementos que desaparecem no novo estatuto são as indenizações por saúde do trabalho, por
acidente, por assédio moral, por férias prêmio.
O estatuto também prevê a possibilidade de precarizar ainda mais os contratos, pois,
além de não limitar o número de temporários, prevê a indenização de 30% do valor da
remuneração ( não está claro de do subsídio ou do vencimento básico) para o caso de
rompimento do contrato temporário, por parte do governo. O Estatuto também prevê a
possibilidade de realização de horas extras com estabelecimento de banco de horas e sem a
definição de jornada máxima, só a padrão. Também flexibiliza as férias tanto no que diz
respeito ao gozo como de sua suspensão.
Outros direitos também estão em vias de desaparecer. Por exemplo, as férias prêmio

159

Especulação imobiliária, megaconstruções de infraestrutura no projeto que implanta a “ALCA Light”, os
megaeventos, os grandes empréstimos para a realização das grandes obras públicas, os leilões de privatização e
as perdas de receitas decorrentes, entre outros.
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não podem mais contar em dobro para a aposentadoria; o afastamento, a licença, o tempo de
serviço e a falta estão todos em revisão e em aberto e não está claro como serão
regulamentados,mas a julgar pelo conjunto das mudanças em curso, as regras para o usufruto
desses direitos tendem a se tornar mais duras.
O governo igualmente se antecipa à discussão da regulamentação da convenção 151 da
OIT, que trata do direito de organização sindical do setor público e da negociação coletiva e
do decreto federal 7944/2013 que a ela se reporta para limitar a participação dos servidores
em assembleias de sua categoria: duas, mas não diz a periodicidade. Igualmente se antecipa
ao desejar legislar sobre o que é serviço essencial e sobre o direito de greve que ainda não tem
projeto de lei tramitando no congresso.
Ao finalizar sua fala, a pesquisadora nos indica uma face pouco conhecida do Choque
de Gestão que, ao apresentá-lo, indiquei, mas não deixei claro conforme aparece aqui. O
governo de Minas Gerais criou um holding de gestão de pessoas e da máquina pública que é
vendido muito caro para os municípios, os estados, para países Latinoamericanos, enfim, de
Minas para o mundo. Segundo Liliane, a má qualidade do serviço público será cada vez mais
atribuída ao servidor com as medidas previstas no Estatuto. E encerra com uma questão que
dá o norte politico enviesado dessas organizações: “Qual o papel do servidor público perante
as ‘falhas’ do estado?”. Nesse Fórum, não será possível organizar o enfretamento a essa
política altamente regressiva e essa luta não pode ser considerada pontual, uma questão
corporativa dos servidores públicos de Minas Gerais160.

160

A abertura e coordenação política do seminário couberam a Beatriz Cerqueira, coordenadora do SindUTE/MG e presidente da CUT/MG. Presentes várias entidades sindicais que compõem o fórum. Também
participou da coordenação das mesas o SINDSAÚDE com Eulália e ainda Lindolfo Fernandes, presidente do
SINDIFISCO. Participaram, ainda, das mesas do seminário os seguintes representantes sindicais: Adolfo
Garrido pelo SINTDER, Eduardo Maia- do Sindicato dos Servidores do Ministério Público e Guilherme
Gusmão do SINDIFISCO. Contudo, as contribuições permaneceram no âmbito das questões levantadas pelo
DIEESE e, em alguns casos ficaram restritas a ponderações corporativistas como defesa de gratificações, por
exemplo. O representante do Ministério Público fez abordagem mais ampla, mas convergiu para a mesma feita
por Liliane. E no geral, suas contribuições ficaram restritas às análises de um grupo de artigos e não do
conjunto. Apesar das falas indicarem pela rejeição, todos os sindicalistas apontaram quais os artigos que
gostariam de alterar o que nos deixa a impressão de que seguirão por este caminho. Ao final do seminário, os
encaminhamentos, feitos por dirigentes regionais e de subsedes apontou para o enfrentamento mais
radicalizado do estatuto, inclusive com campanha midiática. O único representante que apontou a relação entre
a precarização do servidor e a perda de qualidade do serviço e o necessário diálogo com o conjunto dos
trabalhadores foi o representante de Juiz de Fora, André Nogueira. Devido ao caráter restrito e muitas vezes
repetitivo das contribuições dos demais membros da mesa não estenderei a discussão aos pontos por ele
levantados. Referência do seminário ao final deste trabalho.
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4.3 As Mudanças Curriculares como ajustes no Trabalho Docente

Comumente realizamos a discussão de currículo, a partir dos elementos que dizem
respeito à vida escolar do aluno e seu processo geral de formação. Saviani (2003, p. 13) nos
ensina que a educação é o tipo de trabalho que se ocupa “das ideias, conceitos, valores,
símbolos, hábitos, atitudes” (...) e que esses elementos não nos interessam em si mesmos,
como exteriores ao homem.. Tudo o que existe para além do equipamento biológico básico
tem que ser produzido pelos próprios homens, inclusive sua própria humanidade. Logo, em
acordo com Saviani, a natureza humana não é dada ao homem, mas é por ele produzida sobre
sua base biofísica. Em consequência disso, compreendemos o trabalho educativo como:
O ato de produzir direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a
humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens.
Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos
elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie
humana para que eles se tornem humanos e de outro lado as formas mais
adequadas de atingir esse objetivo. (SAVIANI, 2003, p. 13).

Ainda de acordo com Saviani, quando tratamos dos aspectos culturais é necessário
distinguir entre o que é essencial e o que é secundário no que diz respeito aos elementos que
devem ser assimilados. E esse é um princípio estruturador do trabalho educativo na
perspectiva de qualquer classe social. Ao elaborar sobre os elementos constitutivos do
processo educativo e a função da escola, a socialização do saber sistematizado, Saviani (2003,
p. 15) conceitua currículo como “o conjunto de atividades desenvolvidas pela escola”.
Ele distingue currículo de elenco de disciplinas e de programa, pois currículo é tudo o
que a escola faz e por isso critica a existência da expressão “atividades extracurriculares”,
ainda que faça a ressalva do que são as atividades nucleares como meio de diferenciação das
formas hegemônicas que tendem a diluição dos saberes científicos. Esse é um importante
elemento para a análise das mudanças em Minas Gerais desde as Escolas-Referência, até o
Reinventando o Ensino Médio.
O currículo é, pois, a escola em movimento. Ao recuperar a função precípua da escola
e do currículo, Saviani distingue o que é clássico nas atribuições da escola em contraponto ao
que é tradicional e que vem sendo desconsiderado em uma leitura rasteira das propostas de
desenvolvimento do trabalho escolar.
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“Ora, Clássico na escola é a transmissão do saber sistematizado. Este é o fim a
atingir. É aí que cabe encontrar a fonte natural para elaborar os métodos e as
formas de organização do conjunto das atividades da escola, isto é, do currículo. E
aqui nós podemos recuperar o conceito abrangente de currículo: organização das
atividades nucleares distribuídas no espaço e tempo escolares”. (SAVIANI, 2003,
p. 18).

Esse também é um importante elemento quando tratarmos dos vários projetos e ajustes
curriculares propostos pelos últimos três mandatos de governo em Minas Gerais. Contudo, é
importante destacar que a escola é espaço de trabalho. Conceituo trabalho como práxis
humana material e não material que objetiva a criação das condições de existência161. Nesse
sentido, é importante recuperar Marx e a compreensão de que o que nos interessa para refletir
sobre o trabalho não é tanto o que se faz, mas o como se faz e com que meios se faz162. Sob
o capitalismo, caracterizamo-lo como o momento no qual o processo de trabalho muda a sua
natureza geral e funciona para a produção de mercadorias, através das quais se obtém a mais
valia. Assim o sistema de produção passa a funcionar para o benefício dos empresários e a
acumulação de capital, motor da relação social que se inaugura com as mudanças na forma de
produzir a existência.
Sob o capitalismo, os objetos de trabalho, as ferramentas ou meios de trabalho e o
próprio trabalho estão disponíveis para a produção na forma de mercadorias. Quem determina
a forma como esses elementos se combinam é o capitalista cujos objetivos estão inseridos na
demanda específica de auferir lucros, mas determinada em linhas gerais pela dinâmica da
acumulação de capital.
No processo de trabalho, ao reunir matéria prima, ferramentas e trabalhador, torna-se
possível a recomposição criativa pela interação objeto do trabalho e trabalhador, por isso para
garantir a dinâmica da acumulação de capital é necessário ao empresário estabelecer cada vez
mais mecanismos de controle sobre o trabalhador (discussão que fizemos sobre as
determinações mais gerais da reforma do estado através da analise do Grupo de Brigthon).
É essa necessidade de controle que orienta as mudanças nos arranjos produtivos até a
forma que denominamos subsunção real que implica na subversão da relação homem
máquina, tornando-se o trabalhador a extensão daquela, objetivando na máquina cada vez
mais habilidades e conhecimentos antes pertencentes ao trabalhador e demandando novas
habilidades desse sem, contudo, garantir o conhecimento integral dos processos de trabalho.
161

Nesta seção do texto recupero as elaborações sobre trabalho e em especial trabalho em educação feitas nos
estudos para a pesquisa de mestrado. Para aprofundar a discussão FIGUEIREDO (2006: 48-58).
162
MARX, K Processo de Trabalho e Processo de Produzir Mais Valia. Domínio público, Acesso em
10/05/2006.
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Esses tornam-se cada vez mais parcelares e corroboram a marca distintiva dessa forma de
produção que é a alienação, conforme discussão feita a partir de Alves163.
A racionalização do trabalho em associação à introdução da maquinaria (da grande
indústria) traz a possibilidade de cálculo, de controle, a partir do ritmo ditado pela máquina
que é padronizável. Segundo o grupo de Brighton e em acordo com Alves as bases da
subordinação real são o trabalho assalariado, os meios de produção e de subsistência na forma
de mercadorias e o produto do trabalho na forma de mercadorias.
Essa forma de organização da produção tende a se universalizar pela expansão da
maquinaria Brighton (apud FIGUEIREDO, 2006:53-54). Essa dinâmica nos remete a
condição de partícipes de um modo de vida, pensar e agir que expressa o pertencimento a essa
determinada relação social de produção. Somos homens-massa, conformistas, ou partilhamos
a forma de sociabilidade própria das relações sociais capitalistas de produção para a qual,
torna-se cada vez mais necessária a ação do Estado e suas tarefas educativas.
Cujo fim é sempre criar novos tipos de civilização e adequar a “civilização” e a
moralidade das mais amplas massas populares às necessidades do contínuo
desenvolvimento do aparelho econômico de produção e, portanto, de elaborar
também fisicamente tipos novos de humanidade. (GRAMSCI, 2000, v. 1, p. 94).

Nesse contexto e dinâmica de desenvolvimento a função educativa que o Estado
exerce, pressupõe um aparelho capaz de modelar essas novas formas de humanidade. O
aparelho de estado, através da escola, em particular a pública, põe em andamento o princípio
educativo, que dará a direção ético-política e formativa

às forças produtivas. Entendo

princípio educativo a partir de KUENZER.
Proposta pedagógica determinada pelas bases materiais de produção em cada etapa
de desenvolvimento das forças produtivas, para formar os intelectuais necessários
ao desenvolvimento das funções essenciais decorrentes das formas históricas de
divisão social e técnica do trabalho. (apud FRIGOTTO, 2002).

A escola, como parte do aparelho de estado, tem um papel tático importantíssimo na
realização do princípio educativo e na disseminação da forma de sociabilidade dominante.
Essa função se expressa e se materializa no constante ajuste dos instrumentos de realização do
trabalho e no ordenamento legal, através das reformas educacionais164.

163

Não indicarei aqui as referências específicas, tanto porque foram feitas em seções anteriores do texto como
porque aqui aparecem como síntese pessoal das várias leituras que estarão, evidentemente, referenciadas em
seu conjunto, no final do trabalho.
164
A discussão do trabalho como princípio educativo e da relação trabalho educação que fundamenta nossa
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Esses mecanismos, sob o impacto da microeletrônica e sob a financeirização, do ponto
de vista mais geral, produzem cada vez maior pressão sobre o mundo do trabalho e, após as
sucessivas crises que o capitalismo vive, busca manter os níveis de acumulação de capital e
sua valorização pela apropriação do fundo público. Toda a dinâmica das privatizações e a
deliberada diluição entre as dimensões do privado e do público apontam nessa direção.
Nesse sentido, a crescente apropriação do fundo público pelas várias formas que a
privatização assume e o importante papel desse movimento no processo de acumulação de
capital nos permite pensar que estamos diante de uma dupla expropriação. Ela se expressa na
apropriação privada dos bens públicos, até então mecanismos mínimos de distribuição da
riqueza socialmente produzida subvertidos e submetidos à lógica da acumulação de forma
cada vez mais evidente.
Nesse sentido é importante explicitar o impacto das políticas privatistas como
apropriação do antivalor. A esse tipo de exploração dos trabalhadores no setor público
categorizamos como “exploração de mais antivalor” por ser complementar à exploração da
mais valia nas formas em que essa se apresenta no espaço produtivo.
E é ,também, expropriação de direitos sociais convertidos em serviços (seja pela
privatização direta, seja precarização dos direitos que continuam públicos, seja pela
apropriação dos recursos que poderiam diminuir a precarização). Além disso, é expropriação
de quem trabalha no serviço público que tem suas condições gerais de reprodução como força
de trabalho, cada vez mais aviltadas.
A partir de toda a reflexão feita ao longo dos capítulos anteriores e no contexto das
relações sociais de produção neles definida que categorizo a expropriação que atinge
diretamente quem trabalha no setor público, como “subsunção real espelhada”. Expressão da
apropriação privada do bem público na parte que caberia ao trabalhador do setor, expropriado
de suas condições de subsistência e porque do ponto de vista mais geral, reflete o processo
realizado no setor diretamente produtivo, sendo a face complementar tanto da acumulação
quanto da universalização das formas de trabalho e de sociabilidade capitalista.
O caso das reformas administrativas e educacionais de Minas Gerais é exemplo
argumentação está ancorada nas elaborações de Gramsci, com a escola unitária, de Saviani na perspectiva
politécnica embasada na pedagogia histórico-crítica e em Frigotto e suas reflexões sobre a articulação da
relação trabalho educação a partir da escola na perspectiva dos trabalhadores (CIAVATTA Apud
DICONÁRIO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE, 2009). E, evidentemente, temos clareza da
dialética do trabalho, apenas optamos por ressaltar com o uso da categoria princípio educativo, o modo pelo
qual a classe dominante opera os mesmo elementos que disputamos, tanto no aparelho de estado quanto nos
aparelhos privados de hegemonia, com o objetivo de conformar a classe trabalhadora aos seus interesses
imediatos e mediatos. E este mecanismo de conformação se estende aos professores como fração desta mesma
classe explorada.
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concreto dessas formas que a exploração da força de trabalho assume. Os mecanismos de
controle e de racionalização se estabelecem com o intuito de constituir o excedente que,
através do fundo é redirecionado para os setores considerados “estratégicos” para a forma
atual de acumulação e que se torna evidente a partir dos documentos do governo do estado,
por exemplo.
No espaço escolar, mesmo no setor público, o professor na condição de trabalhador da
educação não detém o controle direto sobre os meios de trabalho (espaço físico, ferramentas
pedagógicas, materiais etc.) e nem detém a organização sobre o processo de trabalho (seleção
de conteúdos, organização de currículos, programas, horários, calendário etc.). Assim sendo,
o trabalho docente mantém as características imanentes do processo de trabalho capitalista: a
divisão entre o controle hierárquico e a execução, a fragmentação e a “desqualificação” que,
sob as condições de aprofundamento das reformas, assumem expressões mais drásticas 165.
O espaço de liberdade que existe no trabalho docente, presente na recomposição
criativa que é a realização da aula, objetivação do seu trabalho na relação com os alunos, está
cada vez mais restrito e controlado, pautado pelas avaliações de desempenho individual, pelas
avaliações de larga escala, pelos vários índices de “aproveitamento”, pelos critérios externos
ao trabalho educativo que “auferem” uma suposta qualidade.
Nesse processo de objetivação, no qual professor e aluno partilham formas de
conhecer e constroem uma visão de mundo, além de modelar valores, elementos culturais,
conhecimento, se houver muita autonomia docente, pode haver espaço para a construção de
uma visão de mundo, de uma ideologia que coloque em cheque a estrutura de dominação
vigente.
Portanto, como espaço de formação da juventude trabalhadora, interessa ao
empresariado garantir a direção ético-política desse processo e, evidentemente, isso se dá
através dos Parâmetros curriculares, pareceres dos conselhos de educação, legislação em vigor
etc. Mas não é suficiente, pois aos capitalistas interessa a garantia dos resultados, da
modelagem dos futuros trabalhadores e que o trabalho docente possa ser controlado, dosado,
na justa medida dos interesses da acumulação.
As várias formas pelas quais o empresariado busca deter o controle sobre a objetivação
165

O rebaixamento geral das condições materiais expresso na desvalorização salarial nos dá a dimensão do que é
a expropriação a qual me refiro e aponta para a subsunção real espelhada. O salário aviltado é impedimento
para aquisição de materiais próprios de estudo e qualificação e é igualmente impedimento para usufruir dos
bens culturais à disposição em cidades de médio e grande porte como cinemas, teatros, espetáculos de dança
etc. Este aspecto da expropriação propicia à classe dominante o controle sobre elementos fundamentais na
caracterização do trabalho intelectual e apontam também para a expropriação cultural do professor, inclusive
na dimensão mais sutil da formação, através do lazer “carregado de sentido” pela apreciação da arte, elemento
fundamental da humanização do homem e mais um traço da alienação e da proletariedade docente.
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do trabalho docente (reduzindo as mediações independentes que o docente pode realizar)
pautando minuciosamente seu trabalho, se completam pela deterioração das condições gerais
de infraestrutura e sua reorganização a partir do mérito (como prêmio por adesão a esse ou
aquele projeto). Através de parcerias para o desenvolvimento de atividades que retiram o
controle do processo educativo do eixo docente-escola, pela ampliação do controle
hierárquico burocrático sobre o trabalho e sobre o processo de trabalho esvaziando os
conteúdos considerados nucleares, ampliando horizontalmente a oferta de conhecimentos
reduzidos à informação, pela descaracterização do espaço escolar e da “aula”, esvaziando-os
do seu sentido clássico166.
Igualmente ocorre pelas mudanças na formação inicial via reformas pelas quais
passam os cursos de formação superior, com destaque para as licenciaturas, nas várias formas
indicadas tanto por Evangelista e Shiroma, como destacados por mim, ao discutir o trabalho
docente sob o capitalismo.
O controle também se manifesta através da formação continuada que ocorre
concomitante à expropriação dos meios materiais, em especial o salário, que garantiriam a
aquisição de livros e cursos de livre escolha do professor. Esses passam a ser oferecidos
através de formação à distância ou em cursos de capacitação, leia-se, treinamento, em uma
concepção restrita de formação, de maneira fragmentada, tentando restringir as possibilidades
de elaboração intelectual do professor ao estreito espaço que é do interesse dominante. O
aviltamento salarial leva também a extensão da jornada que pode ser até mesmo triplicada,
exaurindo a capacidade de trabalho e a possibilidade de sua recomposição criativa. Essa
condição favorece a adoção de formas de trabalho reprodutivistas através das pedagogias do
aprender a aprender (como o neoescolanovismo, neotecnicismo, neoconstrutivismo)

167

, das

competências, do ensino apostilado etc.
Todos esses elementos podem ser sintetizados como uma ampliação geral e horizontal
do trabalho docente, associado a uma descaracterização de suas funções clássicas e ao
esvaziamento dos conteúdos nucleares do currículo, bem como a introdução de novos
elementos que retiram a centralidade do trabalho educativo da relação professor–aluno e
refuncionalizam as atividades escolares para a centralidade do aluno. Forma e conteúdo
convergem para o que Duarte aponta como “pedagogias do aprender a aprender”.
A desqualificação do processo de trabalho na educação que acaba por ser desenhada,
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SAVIANI (2003).
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DUARTE (2006) e SAVIANI (2008).
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nesse movimento geral, apesar de fenomenicamente parecer o contrário, e se materializa pela
deterioração dos meios, pelo controle dos processos, pela intensificação da exploração do
trabalho e pela restrição da formação/ qualificação profissional. É essa condição geral de
realização do trabalho que venho categorizando a partir de Shiroma e Evangelista, como
reconversão docente que se expressa também como avanço da proletarização do professor,
observado no movimento geral de expropriação pela qual passa essa fração da classe
trabalhadora.
Todos esses elementos estão presentes e são observáveis nas reformas do estado em
Minas Gerais e seus desdobramentos como a reestruturação das relações de trabalho em geral
e na educação em particular bem como na dimensão pedagógica.
O currículo é, conforme Saviani, o conjunto de atividades nucleares que a escola
realiza. Ora, como atividade nuclear entendo aquilo que é fundamental, essencial como
formação. E como tal é, também, um dos elementos organizadores do processo de trabalho e,
nesse sentido, mediação pela qual podemos analisar a nova forma de objetivação do trabalho
docente.
Análise essa que realizamos através de uma breve abordagem do primeiro projeto
dessas reformas, no primeiro mandato de Aécio Neves, o projeto Escolas de Referência,
seguido de sua ampliação pela implantação do currículo básico comum, no segundo mandato
de Aécio Neves e, finalmente, sua versão mais elaborada, já na gestão de Antonio Anastasia,
pelo projeto Reinventando o Ensino Médio, cuja implantação e universalização são a
expressão da reconversão docente, o desenvolvimento do trabalho flexível na educação.

4.3.1 Escolas-Referência

Este é o primeiro projeto de reforma curricular dentro do conjunto de reformas do
estado que compõem o “Choque de Gestão”, contudo, se insere no conjunto mais amplo de
reformas em curso em Minas Gerais entre 1991 e 1994, que é seguida da reforma de estado de
Bresser Pereira, em 1995, e ambas alinhadas às novas determinações externas na
reorganização mundial do capitalismo e, consequentemente, do trabalho. Segundo Landim
(2005), para a reformulação do ensino fundamental em Minas Gerais através do programa
PROQUALIDADE, a secretaria de educação de Minas Gerais garantiu um empréstimo junto
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ao Banco Mundial de 150 milhões de dólares 168.
O documento que dá consecução ao Choque de gestão na Educação é “A educação
pública em Minas Gerais 2003 /2006: o desafio da qualidade” editado pela secretaria de
educação e que transpõe para a dimensão da gestão educativa os princípios gerais do choque:
modernizar, desburocratizar, melhor avaliar, racionalizar gastos entre outros. Todo esse
processo, obviamente, justificado pela crise na qual se encontrava a educação, pela
necessidade de aprimorá-la e pela emergência de por essas ações em curso, dados os desafios
que estavam colocados pelas rápidas transformações pelas quais o mundo vinha passando.
Conforme o documento e ainda segundo a pesquisa desenvolvida no mestrado, sob o
impacto da municipalização do ensino fundamental, a racionalização promovida pela
nucleação169, redução de número de turmas, programas de regularização de fluxo, crescimento
da população etc. mudaram a composição do alunato e colocaram novas demandas de
matrícula para o ensino médio.
Assim surge o velho argumento de melhorar a qualidade do atendimento já que a
universalização da matrícula já fora atingida. Não entra na avaliação a necessidade de ampliar
investimentos e, portanto, a melhoria da qualidade vira uma questão de gestão, ou, de
racionalização do trabalho. Foram propostas focalização de ações para áreas carentes,
estabelecimento de parcerias com outros entes da união e ainda organizações internacionais
na busca por recursos.
No levantamento de propostas feito por Landim (2005), podemos observar a
antecipação de elementos que encontraremos no “Reinventando o Ensino Médio” e de alguns
programas desenvolvidos pelo governo federal, o que corrobora a análise de inúmeros autores
nos quais referenciamos neste trabalho, do alinhamento das reformas no Brasil e dessa com a
reorganização proposta pelos organismos internacionais.
São elementos de destaque: as mudanças na gestão através de programas de
racionalização e modernização da administração (em geral envolvendo o aporte de
equipamentos e programas informacionais), programa de universalização e melhoria da
qualidade do ensino médio (no que tange a expansão das vagas, da qualidade, do
168

LANDIM, Renata . O Projeto Escolas de referência do Governo Estadual de Minas Gerais: relações e
impactos para a Educação Física. Juiz de Fora, UFJF, Programa de Pós-Graduação em Fundamentos teóricos e
Metodológicos do Ensino da Educação Física. (2006:19) – orientação : Hajime Takeuchi Nozaki. Uma síntese
das linhas gerais também pode ser encontrada em FIGUEIREDO (2006:221-225).
169
Nucleação: quando existem turmas com contingente de matrículas reduzidas há o remanejamento dos
estudantes que são encaminhados para escolas determinadas. Houve fechamento de muitas turmas neste
processo e a SEE selecionou um determinado número de escolas que funcionariam como núcleo receptor das
escolas que estivessem em redução de turmas. Os professores sendo contratados foram dispensados e os
efetivos remanejados. A nucleação ainda é feita em Minas Gerais.
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financiamento); a atenção a programas voltados para jovens e adultos em especial
direcionados para o ingresso no mercado de trabalho e na busca de parcerias.
Entre outras medidas mais direcionadas ao ensino fundamental como a redução do
índice de reprovação e o acréscimo de mais um ano (com o ingresso das crianças aos seis anos
encerrando mais cedo a educação infantil) e sem a devida adequação dos espaços, pois, não
houve acréscimos nos investimentos que, na concepção do choque de gestão, são, na verdade,
despesas.
Como todo o processo de ajuste no aparelho de estado envolve, na perspectiva liberal
que está posta, a racionalização do trabalho, a melhoria da qualidade e a busca da “eficiência”
e da “eficácia”, as mudanças na qualidade da educação implicam, necessariamente, em ajuste
no trabalho docente, nesse momento expresso na qualificação. Cumpre destacar que esse é o
momento da implantação da avaliação de
desempenho e na sequência ocorre a criação dos novos planos de carreira. Ainda
segundo LANDIM, os projetos de qualificação visavam a certificação dos docentes na
modalidade Normal Superior.
Para atingir a qualidade no ensino médio, foram desenvolvidos dois projetos
concomitantes: o escola viva comunidade ativa – dirigido para crianças e jovens em situação
de “risco social” e ainda o escolas de referência que teve por objetivo elevar a qualidade do
ensino médio.
A proposta inicial do projeto Escola Referência era resgatar a excelência e a qualidade
da educação em Minas, mas não era para todas as escolas. Na verdade foram, em tese,
duzentas escolas a cada ano até o final do governo (de um universo de 3.905 escolas na
ocasião). O critério de “seleção” das escolas foi simples: as melhores escolas, as mais
reconhecidas pelas comunidades que atendem, localizadas em municípios com mais de 30 mil
habitantes. O governo forneceria ainda melhorias na infraestrutura, aquisição de
equipamentos e montagem de bibliotecas, bem como de laboratórios de química e física170.
Então, o programa reforçava as condições de infraestrutura, gestão e capacitação, das
melhores escolas que já são melhores do ponto de vista da avaliação tanto da própria
secretaria como da comunidade que é por elas atendida. Além disso, o atendimento foi restrito
a duzentas escolas que poderiam convocar uma escola associada, totalizando 10% das escolas
da rede. E o que elas receberam por serem melhores é aquilo que toda e qualquer escola deve
170

É possível ter acesso ao projeto pelo site do governo de Minas: www.mg.gov.br. O projeto foi amplamente
divulgado pela seção do site “Notícias do Governo”, a partir de 18/032004. O projeto foi lançado em 18 de
março de 2004 com a presença de aproximadamente 1.500 profissionais de 340 escolas “convidadas”. Segundo
a Secretaria de Educação o investimento naquele ano seria de 18 milhões de reais
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receber: aquisição de equipamentos, biblioteca, laboratórios e reformas.
Aquelas que passavam por dificuldades, que situadas em cidades menores, em bairros
com menores recursos ou regiões favelizadas, as que porventura concentrassem vários
problemas sociais no seu entorno, ou que tivessem baixo rendimento de seus alunos, bom,
essas deveriam aguardar o surgimento de algum projeto ou programa que as incluísse.
Fica evidente a meritocracia como valor que perpassa a escolha das escolas como
“prêmio” por seu esforço coletivo que as fez se destacar das demais (em uma abordagem
rasteira que não contextualiza a escola, a comunidade na qual se insere etc.). No que se
refere aos objetivos voltados para os profissionais da escola, o projeto defendia
desenvolvimento pedagógico e institucional, da gestão da educação, dos profissionais, da
solidariedade e da “cultura do trabalho colaborativo”.
A forma de atingir esses objetivos estava relacionada nas seguintes ações ou
“elementos estruturadores”: a elaboração de um Plano de Desenvolvimento PedagógicoInstitucional (PDPI); implementação do Programa de desenvolvimento Profissional de
Educadores (PDP); capacitação de gestores escolares à distância através do
PROGESTÃO171. Os professores participantes não receberam hora extra e nem dispensa de
aulas para participar. Observa-se também que a carga horária é bem pesada, mas é inferior a
um curso de especialização, gerando uma certificação que não pode ser utilizada em outras
redes. O documento vem recheado com o léxico da qualidade total e nos remete às bases
pedagógico-administrativas nomeadas por SAVIANI (2004, p. 437) como neotecnicismo, a
partir da reorganização das escolas na perspectiva corporativa, tomadas pelas concepções
empresariais.
A proposta de desenvolvimento pedagógico e institucional (vejamos que deixou de ser
chamado Projeto Político Pedagógico) prevê a utilização de parcerias e seu desenvolvimento
também deveria ocorrer em horário voluntário. Exige 150 horas de estudo no mesmo formato
que o Progestão. A capacitação visava o incentivo ao uso de recursos tecnológicos nas escolas
(leia-se informatização). Em relação aos professores o secretário adjunto afirma que “No
PDP. os professores serão incentivados a um esforço para a inovação pedagógica da escola.
Eles formarão grupos orientados para discutirem o currículo escolar”. Efetivamente, a
proposta chegou às escolas até o início do ano de 2006, com verbas para algumas reformas e
171

As exigências para participação eram: disponibilidade de tempo, acesso à internet com banda larga, cada
professor deveria participar de um GDP e teria que fechar grupos de 14 profissionais para participar. A carga
horária de formação era de 276 horas sendo apenas 76 presenciais. Para discutir qualidade total ver: GENTILI,
P. e SILVA, T.T (1999).

263

os computadores com a logomarca da rede Positivo que servirão para a racionalização da
gestão através do projeto “escola em rede” 172 .
Os documentos, emitidos pela própria SEE/MG, com as dinâmicas das reuniões feitas
para as oficinas de elaboração do Plano de desenvolvimento Institucional, feito com os
técnicos das superintendências regionais de ensino, em duas etapas, março e junho, com
consultores e com dinâmica de seminário e oficinas, resultaram em um documento
consolidado. Esse dispõe de abertura, dinâmica, leitura de textos e grupos de trabalho para
elaboração dos chamados marcos situacionais,

“doutrinal”,

operativo, além do quadro

diagnóstico da realidade em caráter descritivo, que reproduz todos os elementos do senso
comum que fazem da visão do trabalho escolar algo estático e fincado nos elementos
tradicionais, aqui identificados como autoritários e, portanto, todos os seus elementos
superados e mais do que urgente é necessária a mudança173.
Já na etapa de junho, o grupo de técnicos vivenciou as seguintes etapas de trabalho:
abertura com palestra e sensibilização e depois os relatos dos trabalhos desenvolvidos dentro
dos seguintes eixos dificuldades, adaptações realizadas, envolvimento dos participantes,
observações e sugestões do grupo (formaram-se duplas de trabalho por região metropolitana,
o que nos deu uma visão de conjunto bastante expressiva). Em todas as regiões, a principal
dificuldade apontada foi o não envio ou o envio parcial ou o atraso na entrega de materiais os
mais diversos.
Outras dificuldades foram materiais; fitas não enviadas; falta de recurso financeiro
específico para o PDPI; falta de recursos para o deslocamento dos técnicos; desvalorização
dos professores (profissional); falta de disponibilidade de horário para encontros e reuniões de
estudos; dificuldades de todos estarem o tempo todo nos encontros; escola sem condições de
suprir as faltas dos professores; encontro na escola realizado com muita interrupção; não
172

Todas as referências a falas do secretário adjunto extraídas do site: http//:www.mg.br/detalhenoticia.asp
Título:” Escola pública elevará nível de excelência em MG”, Acesso em 29/03/04, a notícia data de
18/03/2004. Por ocasião das visitas feitas às escolas que aderiram ao projeto pude observar que o único
equipamento que havia chegado até aquele momento, 2006, foram os computadores da Rede Positivo. A Rede
Positivo é uma grande empresa de serviços ligados à educação que funciona com sistema de franquias e
consultorias. Junto com O Positivo, o Objetivo, de São Paulo, o Pitágoras, de Belo Horizonte, os paulistas
COC e Anglo e o paranaense Expoente vendiam seus serviços para 4.000 escolas, com 80.000 professores e
1,5 milhão de alunos e movimentavam 6 bilhões de reais por ano; disponível em
:http://veja.abril.uol.com.br/idade/educação/270202/p_092.html.
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O documento descreve as atividades de forma que se assemelham a vivência de uma oficina de fato, os
conceitos são restritivos e não há problematização da realidade escolar, apenas a constatação e a criação de
estratégias para superá-las através dos elementos que fazem o contraponto do documento de diagnóstico da
escola cujos eixos são as ações de gestão, as elaborações didático pedagógicas, os mecanismos de avaliação,
como se estes dependessem exclusivamente das ações dos indivíduos e sua boa vontade em trabalhar pela
mudança, em ‘fazer a diferença’.
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envolvimento da inspeção (S.R.E); cronograma apertado; escolas ainda realizando os marcos
referenciais; equipes com perfis diferentes (empolgação/ resistências em estudar, ler...);
dificuldade de assimilação do conteúdo; falta de credibilidade nas ações e continuidade do
Projeto; certa resistência quanto à leitura dos textos e aplicação da metodologia. Outras
dificuldades apontam para a não disponibilização de materiais no site do projeto;
sobreposição de atividades e sobrecarga. Quase todas as duplas indicaram a sobrecarga de
atividades como dificuldade de implementação.
Apesar de todas essas dificuldades elencadas, os trabalhadores ainda se diziam felizes
em participar do projeto. Essas avaliações corroboram as conversas que tive ao visitar
algumas escolas-referência, nas quais os professores estavam desanimados e apontavam
esses problemas indicados no encontro dos técnicos, mas, ao mesmo tempo, sentiam-se
constrangidos em abandoná-lo, temendo uma avaliação de desempenho negativa ou
remanejamento de escola e fatos semelhantes174.
Esses dados também são corroborados pelas entrevistas feitas por LANDIM (2006)
que apontam nesse sentido dos atrasos no envio dos materiais, do cansaço e da desconfiança
quanto à continuidade dos projetos.
O projeto, como piloto, já que só atingiu 10% das escolas, apontava, em 2004, para a
flexibilização do currículo. Isso ficará mais evidente no documento que contextualiza a
universalização do novo currículo básico comum (CBC), a partir de 2006. Concretamente, as
mudanças para o aluno, como garantia de acesso à formação, e para o professor, como
mudança no processo de trabalho, ocorrem nas seguintes alterações: previsão da criação de
uma ‘cesta’ de cursos de ensino médio, da qual o aluno deveria optar por reforçar sua
formação na área de ciências humanas, exatas ou biológicas.
O CBC teria um núcleo mínimo comum de disciplinas em que se manteria inalterado
para língua portuguesa e matemática, cuja carga horária seria reduzida de 6 para 4 aulas
semanais. As disciplinas de língua estrangeira sofreram redução e não teriam mais do que
uma língua oferecida e disciplinas como sociologia, filosofia, artes, educação física
praticamente desaparecem em função do que a escola poderá manter para atender à reforma.
Havia diferenças grandes entre as opções de curso e horários entre os alunos do diurno
e do noturno, entre os alunos de modalidades distintas dentro do noturno, entre regular e EJA,
por exemplo. Observamos ainda o viés meritocrático como proposta pedagógica: o aluno que,
tendo escolhido uma determinada área, não obtiver aproveitamento de 70% ou superior a
174

Notas de pesquisa. Conversas feitas com colegas das escolas referência quando das visitas feitas, ainda no
mestrado, no ano de 2005.
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esse, em disciplinas de outra área, terá seu direito de escolha retirado e deverá cursar, mesmo
contra a sua vontade, as disciplinas do ‘pacote’, nas quais foi mal, a título de reforço.
O enxugamento da carga horária das disciplinas do núcleo “tradicional” prevê uma
‘sobra’ semanal na carga horária do aluno que deveria ser preenchida com curso aos finais de
semana para os alunos do noturno e extraturno para os alunos do diurno. Em princípio, esse
‘resíduo seria utilizado apenas com cursos de capacitação para o trabalho, em especial na área
de informática (uso e manutenção de computadores). Contudo, ao apresentar a resolução, essa
proposta foi alterada pelo governo para o uso de qualquer atividade, inclusive a realização de
projetos criados pelos professores das disciplinas que o aluno já estivesse cursando.
A flexibilização do projeto, conforme fica evidente no documento do Novo Currículo,
se deveu ao fato de que era expressamente proibido contratar professores para desenvolver as
aulas das disciplinas da área de informática. Os professores que sendo efetivos ou efetivados
se prestassem ao desenvolvimento dessas atividades receberiam capacitação por seis meses.
Além disso, os professores não receberiam nenhum acréscimo no salário para trabalhar
nesse outro dia, pois estavam, na verdade, completando sua carga horária, apesar dos gastos
extras que envolvem o deslocamento em mais um dia para o mesmo local de trabalho. As
escolas que receberam os laboratórios de informática e os cursos foram selecionadas entre as
escolas-referência, que tiveram que competir entre si para obter os cursos. Tudo isso nos
remete ao trabalhador flexível e a uma das primeiras tentativas, de fato, de reconversão
docente no estado. Fica evidente que a organização do trabalho escolar estará adequada à
reorganização das relações do trabalho e que ambos modelam a mão -de - obra envolvida no
processo educativo, professor e aluno, para as demandas da acumulação flexível no estado de
Minas Gerais175.
Essas transformações são concomitantes à implantação do plano de carreiras sem as
tabelas salariais e com ampliação do tempo para a aposentadoria. Finalmente, quando foram
apresentadas as tabelas salariais eram miseráveis, conforme discussão já feita. Por fim, apesar
da ampla propaganda quanto aos conhecidos dispositivos de ‘participação democrática’ que
foram apresentados como instrumentos de participação do professor, com vistas à melhoria da
“qualidade”, o que funcionava e ainda funciona com toda a eficiência possível e com
tempestividade é a avaliação de desempenho dos trabalhadores em educação no Estado de
Minas Gerais.

175

Neste momento, no caso do aluno o principal argumento é a preocupação com a empregabilidade.
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4.3.2 Das Escolas de Referência ao Novo Plano Curricular do Ensino Médio

O novo currículo do ensino médio foi divulgado em 2006, por meio do documento que
tem o mesmo nome, publicação do governo de Minas Gerais, com a chancela da secretaria de
estado de educação. A apresentação do documento é uma peça pós-moderna de justificativa
das mudanças urgentes e necessárias que a escola deve realizar para estar “à altura” das
transformações que estão em curso e de maneira acelerada no mundo.
O primeiro destaque é para a concepção de homem que é distinto dos demais seres
apenas pela “linguagem” que é, na concepção posta, o elemento organizador da existência
humana (e não o trabalho). Essa leitura leva à perda da centralidade do trabalho e, em última
instância, à sociedade da informação. O homem é visto como um ser (individual) de liberdade
e esta como a “capacidade de operar escolhas”.
De maneira muito abstrata, esta condição é apresentada como afetada por fenômenos,
tais quais os da natureza, que ocorrem no espaço social, fenômenos esses de caráter
transformador

e

“inovador”,

inseridos

aqui

sem

qualquer

contextualização

ou

problematização. Surgem como um dado apriorístico. O mundo é um lugar de incertezas, de
mudanças rápidas e pressionam ainda mais os jovens que precisam decidir sobre seu futuro.
A velocidade dessas mudanças é que geram pressões sobre a capacidade do ser
humano de fazer escolhas. E esse é o problema a ser enfrentado: dotar os seres humanos, em
formação, dessa capacidade, para saberem escolher e “investir” na sua formação, para um
mundo em constante transformação e para o qual esses seres humanos precisam estar
preparados e garantir melhores posições, em um mundo cada vez mais competitivo. Os
conceitos que aparecem aqui de fundo são: a capacitação, as competências e a
empregabilidade.
Diante de todas essas mudanças e pressões e incertezas o documento apresenta os
espaços e os meios tradicionais de formação como incapazes de orientar bem as escolhas dos
jovens, pois todos estão “superados”, “ultrapassados” diante das maravilhosas inovações e do
desenvolvimento tecnológico, incapazes de orientar os jovens. Família, orientação vocacional,
tudo isso, segundo o documento, perdeu o sentido diante da rapidez com que “as perspectivas
profissionais se deslocam. Tais deslocamentos criam vazios em certas áreas, redundâncias em
outras, e abrem incessantemente novos campos de trabalho”. (MINAS GERAIS, 2006, p. 7).
Quanto aos professores nas escolas de ensino médio, o documento afirma que “acham-
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se desprovidos de convicções a respeito da direção futura da vida social, o que lhes inibe o
exercício desse papel de orientador da juventude” (MINAS GERAIS, 2006, p. 7). Então,
professor e aluno precisam ser preparados para os novos desafios.
Todo esse processo é fruto, segundo os autores, do “desenvolvimento do
conhecimento científico e suas implicações técnicas” como parte do processo chamado
“globalização” (MINAS GERAIS, 2006, p. 8). Vemos aqui a inversão comum no pensamento
hegemônico que toma os efeitos como causa.
O desenvolvimento do conhecimento como parte do desenvolvimento mais geral das
forças produtivas, elemento constitutivo da dinâmica das relações sociais de produção
capitalista e fruto da pressão por ampliar a produtividade, deixa de ser consequência e ascende
ao posto de causa de todas as mudanças. Estas mediações se apresentam como de grande
impacto sobre a sociabilidade e, portanto, o centro dos processos de formação restrita. Esta
propõe a universalização da microeletrônica como instrumento de reorganização da produção
e da vida social e cultural, apresentando-a como o elemento motor dessas transformações.
“Articular a incorporação da informática nos processos produtivos,
comerciais, na circulação financeira e cultural e na ordem política mundial afeta
profundamente a estrutura tradicional da organização da vida social, aqui
incluindo o poder político local, a ordem econômica nacional e mundial e os
fundamentos morais e éticos dos indivíduos e das sociedades. (...).
Tudo nos coloca o desafio de pensar como organizar a escola contemporânea para
preparar o jovem que deverá enfrentar o futuro que, de algum modo, desde o
presente está a nos indicar a tendência de seu percurso (...) temos que pensar na
organização da educação capaz de preparar os jovens para lidar com o presente e
com as possibilidades do futuro”. (MINAS GERAIS, 2006, p. 8).

A citação é longa, mas traz a síntese do que o Choque de Gestão expressa no âmbito
da educação: a modelagem de professores e dos jovens para a sociabilidade da precariedade,
do trabalho flexível. Para a implantação de um modelo de escola, cujo princípio educativo
aponta no sentido que Kuezer desenhou como “pedagogia toyotista” (2003),.estão em
funcionamento os elementos da exclusão includente, que se expressam na ampliação das
formas precarizadas de relação de trabalho e que favorecem, mesmo nas relações contratuais
formaism a maximização da extração de mais valia e de mais antivalor.
Do ponto de vista da educação, a inclusão excludente que são as formas pedagógicas
que o capitalismo utiliza -centradas nas formas restritivas de formação como o tecnicismo, o
escolanovismo e o construtivismo piagetiano adequados ao momento de acumulação flexívele usa táticas de modelagem da mão de obra, que Kuenzer nomeia de “empurroterapia” e
implica nas correções de fluxo e formação aligeirada e flexível, que justificarão a exclusão
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dos postos mais valorizados de trabalho, modelando o jovem trabalhador para a vida precária,
para a ‘empregabilidade’ e, por fim, para o empreendedorismo. (KUENZER apud
LOMBARDI; SAVIANI; SANFELICE, 2003, p. 93).
Os autores do documento, inclusive, apontam para a perspectiva que subjaz a reforma
curricular, ao afirmar que não pretendiam realizar uma intervenção modernizadora ou
reformadora da escola do ensino médio, mas sim “o objetivo é mais ambicioso. O ponto de
partida desta proposta requer uma mudança na forma de pensar a educação escolar”. O que
estava acontecendo, nesse momento, era a aproximação de um modelo de educação mais
escolanovista e na perspectiva de toyotização da formação que só será atingida no programa
Reinventando o ensino médio.
Do ponto de vista das relações contratuais dos docentes, esse é o momento de
implantação do Estado para resultados; dos acordos de resultados; dos prêmios por
produtividade; do aprofundamento dos mecanismos de avaliação de desempenho; da
discussão em torno da remuneração e da jornada de trabalho, após a implantação da
“perspectiva de carreira”, e não mais de uma carreira, ou seja, após a implantação da carreira
flexível, nos aproximando do processo de trabalho flexível.
O documento apresenta, na sequência, a proposta, com a recuperação histórica de sua
construção. O título não podia ser mais sugestivo: Os Desafios do Ensino Médio- por uma
Educação de Resultados.
Segundo Saviani (2008, p. 439), a perspectiva que coloca os resultados antes de se
ocupar dos processos é uma ressignificação do tecnicismo e por isso “neotecnicismo”.

Estamos, pois, diante de um neotecnicismo: o controle decisivo desloca-se do
processo para os resultados. É pela avaliação dos resultados que se buscará garantir
a eficiência e a produtividade. E a avaliação converte-se no papel principal a ser
exercido pelo Estado, seja mediatamente, pela criação das agências reguladoras,
seja diretamente, como vem ocorrendo no caso da educação.

A reforma curricular proposta em Minas Gerais constitui assim a base pedagógicoadministrativa da reforma mais ampla do estado. O documento afirma que, assim como
aconteceu no ensino fundamental, o ensino médio, no estado, caminha para a universalização.
Utilizando-se de vários percentuais e índices comparativos afirma ter uma média de
matrículas superior à média nacional. As medidas que supostamente permitiram Minas Gerais
atingir esses índices são todas de caráter gerencial, fruto da racionalização dos recursos e
corroboram o discurso da eficiência e da eficácia da reforma. As primeiras medidas visavam
criar novas garantias de acesso.
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A principal consistiu na nucleação de escolas com o argumento de garantir maior
racionalização no uso dos recursos físicos, financeiros, materiais e humanos e, por último, a
reorganização da oferta de vagas. Conforme já foi indicado em uma das notas, a nucleação é
justo a negação do direito à educação para alguns alunos, pois, ao reduzir a algumas escolas a
oferta do ensino médio ( em geral atinge mais o noturno), acaba por dificultar o acesso seja
pela ampliação da distância, seja pela dificuldade de compatibilizar o horário seja pelo
aumento do gasto, seja, ainda, tudo isso junto e corroborado pelo cansaço, o que pode levar à
desistência.
Outra medida consistiu na criação de escolas onde foi necessário ( mas não diz quantas
e nem onde) e, ainda, a organização de consórcios intermunicipais com até três municípios de
pequeno porte, para viabilizar a oferta do ensino médio, em lugares de “demanda reduzida” inicialmente foram 41 consórcios ( aqui aparece o quantitativo preciso). O ensino médio
itinerante com 25 circuitos, projeto iniciado em 1998, com turmas organizadas nos próprios
municípios (no caso do consórcio o aluno se desloca e no caso do itinerante é o professor).
Outra estratégia criada pelo governo mineiro que se insere na “empurroterapia” de
Kuenzer buscou a “correção do fluxo” e foram os projetos de “aceleração da aprendizagem”
(na verdade da certificação). Um deles, com o sugestivo nome de “A Caminho da Cidadania”,
foi criado em 1998, interrompido em 2000, momento de auge das matrículas no ensino médio,
na rede estadual. O documento afirma que houve um declínio das matrículas até a criação, em
2003, do projeto estruturador de “Universalização e Melhoria do Ensino Médio”.
Concomitante a esses projetos, foram realizados dois no campo da “capacitação de
docentes”, no período de 1996 a 1998, para professores do ensino médio: o PROMÉDIO, para
3.600 professores de todas as disciplinas, e o PROCIÊNCIAS, para 1.500 professores de
química, física, biologia e matemática.
É importante destacar que só de professores estabilizados pela Lei 100 tínhamos, nessa
época (2006-2007), 98.000 professores, mais de 70 mil contratados, além dos efetivos. O que
mostra o quão irrisórios são os números dos projetos de aperfeiçoamento e que nos permitem
inferir que a capacitação não é o foco do governo. Esses projetos são formas de cumprir os
acordos e convênios assinados, mas não são parte dos interesses do governo mineiro. O foco,
seguramente, era a mudança no currículo, conforme trecho do documento corrobora.

Ao mesmo tempo, foi desenvolvido o processo de discussão e elaboração do novo
projeto curricular para as escolas estaduais de ensino médio, do qual participaram
os professores representando 256 escolas. Paralelamente, esses professores
participaram da elaboração de módulos didáticos ajustados às novas propostas de
cada disciplina do currículo. No total, foram elaborados 48 módulos didáticos e 8
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propostas curriculares. Todo esse processo de transformação do ensino médio foi
interrompido, com a mudança de governo, e retomado, com novo vigor, em 2003.
(MINAS GERAIS, 2006, p. 11).

O currículo se apresenta, aqui, como instrumento de conformação docente no sentido
da nova forma de organizar o trabalho e a própria experiência de reorganizar o trabalho,
através dos projetos, das propostas que se constituem como estratégias de convencimento e
táticas que Alves (2009) e Saviani (2008) identificam como tentativas de captura da
subjetividade do trabalhador.
A experiência do trabalho, aqui, se manifesta como princípio educativo e possibilita à
classe hegemônica a tentativa de modelar o trabalhador docente, para as novas demandas do
processo de acumulação. Essa tentativa de convencimento vai se constituindo por meio das
várias propostas de reformas com avanços e retrocessos e novas tentativas, que combinam as
propostas de adesão voluntária (convencimento) com as mudanças no ordenamento legal
(coerção), de tal forma que, ao ajustar o aparelho de estado, se ajuste também as formas que o
trabalho assume dentro dele.
O documento do novo currículo apresenta também alguns desafios, sendo o principal
deles a melhoria da “eficiência” do sistema educacional. Mais uma vez os autores trazem
vários índices estatísticos que demonstram os percentuais de evasão. Os autores acreditam que
o quadro de abandono escolar se deve ainda à “elevada ineficiência do ensino fundamental”
com taxa de abandono em torno de 9,5% e de distorção idade série em 37% e concluem que
isso informa um “elevado nível de fracasso escolar” (MINAS GERAIS, 2006, p. 12).
A racionalidade capitalista fala mais alto, uma vez mais, ao destacar os problemas do
sistema educacional no que tange suas consequências: “as indesejáveis consequências sobre
os alunos e a pressão que exerce sobre as finanças públicas”. (MINAS GERAIS, 2006, p. 12).
Grifo meu para destacar a maior preocupação do governo e, em especial, a perspectiva estreita
sobre a qual o governo enxerga o uso dos recursos públicos na educação. As páginas
seguintes apresentam novas taxas relacionadas ao abandono e a distorção idade série e todas
as abordagens são feitas sem contextualização dos dados e da realidade escolar, fora do
conjunto das relações sociais, evidentemente, pelos compromissos de classe assumidos pelo
governo.
Quando retomam o foco da melhoria da qualidade, os autores apresentam os dados dos
vários sistemas de avaliação, a partir do INEP/MEC com o SAEB e uma retrospectiva desde
1997. O critério de qualidade, aqui, é medido pelo rankeamento entre os estados da federação
e o lugar ocupado por Minas Gerais. Os autores valorizam a tradição de avaliação do estado e
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utilizam o PROEB (Programa de Avaliação da Rede Pública) da secretaria estadual de
educação como balizador das análises. Esse é considerado superior ao SAEB, porque abrange
todos os alunos e não é feito por amostragem. O índice de rendimento dos alunos no PROEB,
que tem indicador próprio, em 2002, apenas 19,2% dos alunos tinha alcançado o nível
recomendado em português e apenas 2,7% em matemática, em 2003.
Outro desafio apresentado no documento é superar as desigualdades regionais. Todos
esses elementos são apresentados como questões pertinentes à educação e a desigualdade será
trada, aqui, exclusivamente a partir dela. Em alguns momentos do texto, os autores até
constatam as questões relacionadas à vida e ao trabalho, ao nível de renda, mas não as
consideram como elementos que entrem na discussão da qualidade da educação. Assim, a
educação aparece reificada no papel de elemento capaz de minorar ou até mesmo superar
todos os outros problemas. A educação surge como determinante e não como determinado, o
que nos remete à atualização da teoria do capital humano, em tempos de acumulação flexível.
Para superar as desigualdades, os autores propõem mais atenção aos alunos do ensino
médio. No momento, ainda não havia sido criado o FUNDEB (Lei 11.494/2007) e a
racionalização dos recursos materiais, em função de “não haver um financiamento específico”
, e a solução buscada consistiu em aproveitar a capacidade da rede até então não utilizada pelo
ensino fundamental, por isso a expansão da oferta do ensino médio se deu no noturno.
Também observam que, em 2000, a proporção de alunos matriculados no noturno foi de 68%.
Contudo, o suposto sucesso alcançado nas ações referentes ao ensino fundamental
teria aumentado a demanda pelo ensino médio diurno, segundo os autores, pela redução da
idade média dos concluintes da 8ªsérie. Outra consequência desse movimento mais geral teria
sido a redução do percentual de matrículas no noturno, em 2003, para 56%. Os autores
consideram que ainda é um patamar elevado, ou seja, o objetivo do governo do estado,
independente das condições gerais nas quais vivem os jovens da classe trabalhadora, é reduzir
o número de matrículas nesse turno, sem, contudo, melhorar as condições gerais da classe
trabalhadora, o que garantiria a possibilidade de permanência na escola sem ingressar no
mercado de trabalho por mais tempo.
O governo considerava que havia dois desafios a superar em razão da meta de
universalização e melhoria de qualidade do ensino médio: ampliar o número de vagas no
diurno para atender à demanda crescente de alunos que chegam mais novos ao ensino médio e
a melhoria dos índices de desempenho geral e dos alunos do noturno em relação aos do diurno
que são mais baixos. Curiosamente, apesar de reconhecer as dificuldades econômicas e
sociais, o governo avalia que o maior problema dos alunos do noturno, no que tange ao seu
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aproveitamento, não está relacionado ao contexto mais geral das relações econômico-sociais,
mas sim a problemas intrínsecos à escola.
Não é difícil entender o porquê dessa situação: organização inadequada dos tempos
e dos espaços escolares, que não leva em conta a disponibilidade daqueles jovens, e
a utilização de métodos didáticos que não consideram as suas características e
necessidades. (MINAS GERAIS, 2006, p. 19).

Conforme Kuenzer (2002) nos indica, a “esperteza” e a pouca resistência que o projeto
hegemônico calcado na pedagogia toyotista encontrou se deve a incorporação de demandas da
pedagogia socialista ou das lutas magisteriais e populares pela democratização da escola
pública ressignificando-as. A reformulação do currículo do ensino médio e em especial do
noturno é um exemplo consistente desta estratégia.
Todos

temos acordo em torno da necessidade de reformular os programas, os

conteúdos e a forma de trabalhar com a juventude e em especial a trabalhadora. Não há
acordo quanto à saída toyotizada, instrumental dada a essas questões. O apelo e tentativa de
cooptação são bastante sedutores, conforme os argumentos abaixo:
Não se consideram as diferenças socioeconômicas, o cansaço de quem vem do
trabalho diretamente para a escola, a falta de tempo e apoio para os estudos fora da
sala de aula, os problemas familiares que muitos têm para resolver, as incertezas
decorrentes de um mundo cada vez mais competitivo e de um mercado de trabalho
a cada dia mais restrito. (KUENZER, 2002).

A conclusão, a qual o governo chega, em função dessas condições sociais que muitas
vezes pressionam o governo, é “Por isso mesmo torna-se indispensável procurar desenvolver
um modelo de ensino mais flexível e ajustado ao perfil dos alunos que frequentam o ensino
médio à noite”. (KUENZER, 2002, grifo nosso).
Ao afirmar a necessidade de flexibilização do ensino, é apresentado o novo item
vinculado a reforma: educação escolar e novas tecnologias. Ao introduzir o tema, o
documento aponta sua relevância, indica que está na pauta dos educadores e indica que a
questão não é tanto se devemos usar ou não as novas tecnologias de informação e
comunicação na educação e sim “como devemos fazê-lo, ou seja, de que modo poderão
contribuir efetivamente para a inovação e o desenvolvimento da atividade educacional”.
Recuperando Marx (apud COSTA, 2009), na análise do processo de trabalho não
importa tanto o que se faz, mas como se faz e com que meios se faz. Torna-se então,
importante para a compreensão das transformações no trabalho docente e na educação, o olhar
atento sobre as propostas de inserção de novos meios de trabalho e de formação que acabam
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por exigir novas formas de organização da “produção”.
A perspectiva tecnicista ressurge aqui com todo

o vigor de sua ressignificação,

quando o governo propõe que o esforço deve ser para:
(...) dar uma resposta adequada a essa questão deve estar orientado para aumentar a
eficiência e a eficácia não só da educação escolar, mas também da educação
continuada e permanente. Deve focalizar não apenas as necessidades de formação
não apenas dos alunos, mas também dos próprios educadores (...). (MINAS
GERAIS, 2006, p. 20).

O argumento é a transformação intensa das últimas décadas, em vários países, que
também atinge a educação que precisa se ajustar às exigências de “uma sociedade moderna,
identificada como sociedade da informação ou do conhecimento” (MINAS GERAIS, 2006).
Obviamente que a ideia geral é estar inserido, fazer parte da modernização em curso.
A extração de mais antivalor é colocada explicitamente ao afirmar a necessidade de
garantir ganhos de produtividade, conforme o trecho citado abaixo.

Com o recurso das novas tecnologias da informação e da comunicação e com os
progressos nos campos da didática e da cognição, o trabalho educacional pode se
estruturar em bases mais adequadas, podendo ajudar a promover, com ganhos de
produtividade, a oferta de educação escolar formal e de aperfeiçoamento
profissional de boa qualidade. (MINAS GERAIS, 2006, grifos nossos)

Por quais processos de reorganização de trabalho e de formação é evidenciado na
sequência.
No Brasil, em especial, todo o esforço para desenvolver novos desenhos
curriculares, novos meios e recursos didáticos é mais que justificável, tendo em
vista o aumento acelerado da matrícula na educação básica e o investimento de
recursos na educação pública nos últimos anos. (MINAS GERAIS, 2006, grifos
nossos).

Ou seja, as reformas curriculares são orgânicas às reformas do estado e cumprem o
papel de ofertar um produto de massas (a educação) com a formação básica desejável ao
empresariado (nas conhecidas doses homeopáticas, evidentemente com outro arranjo e
sofisticação), garantindo a qualidade empresarial sem comprometer a produtividade. Essa
qualidade inclui a dimensão da sociabilidade como adequação da juventude às formas sociais
que o trabalho assume, sob o impacto da nova maquinaria e como elemento de “consumo”
cultural.
Igualmente, a intensificação do trabalho docente, em especial a possibilitada pela
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introdução das TICs, é componente necessário desse processo de expansão da escola básica,
em tempos de crise de acumulação e de saída “flexível” para a crise. A intensificação e
flexibilização do trabalho docente se completa com o Projeto Reinventando o Ensino Médio.
Todos educados para a nova sociabilidade do trabalho na perspectiva capitalista.
Nesse sentido, o governo propõe o uso das tecnologias em duas perspectivas, tanto
como meio de apoio às atividades de ensino quanto como parte integrante da própria
concepção do processo formativo (aqui conteúdo e forma se encontram na síntese do novo
trabalho educativo). Como meio auxiliar, de acordo com o documento, no sentido de facilitar
o trabalho do educador, tendo como destaque a gestão dos conteúdos em sala. Como
conteúdo, incorporados como “parte integrante do sistema teórico que define uma nova
concepção de educação e resulta no desenho de uma nova escola e no desenvolvimento de
novos projetos curriculares”. (MINAS GERAIS, 2006).
O item seguinte de destaque do documento, em foco, é uma antecipação do projeto
mais recente do governo de Minas Gerais (Reinventando o Ensino Médio). Trata dos “novos”
caminhos para o ensino médio e se apresenta como mais uma etapa do ajuste conservador na
organização do trabalho escolar.
Sob o argumento da emergência e da necessidade, o governo propõe as mudanças que
passaram a vigorar. “É preciso reconhecer a necessidade de mudanças, mas também ter o
senso de urgência, a compreensão de que ações imediatas, voltadas para a transformação das
escolas nas suas mais variadas dimensões, não podem ser postergadas” (MINAS GERAIS,
2006, p. 21).
Os elementos da nova sociabilidade do trabalhador em formação estão presentes na
proposta e explicitamente colocados. Como contrapartida, as exigências aos docentes também
são apresentadas. Dito claramente: “Para o bom funcionamento do sistema, é indispensável
contar com escolas em boas condições de funcionamentos, dotadas de corpo docente
competente, de especialistas bem preparados e geridas eficientemente”. (MINAS GERAIS,
2006). É importante destacar, como parte da comprovação das questões que levanto sobre o
trabalho docente, que o professor tem que ser “competente”, mas não é ele o especialista.
Do ponto de vista do que se espera alcançar, “para uma educação de resultados”,
“Tudo isso deve se traduzir em resultados efetivos em relação ao desenvolvimento e
aprendizagem dos alunos, na sua capacidade de agregar novos domínios cognitivos e
incorporar novos valores da cidadania e da democracia”. (MINAS GERAIS, 2006). Os
elementos aqui presentes apontam para, o que Saviani (2008) indica como as bases didáticopedagógicas da reforma traduzidas como neoescolanovismo e as bases psicopedagógicas de
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reorientação das atividades traduzidas como neoconstrutivismo e pedagogia das
competências.
Expressam a modelagem de um trabalhador capaz de lidar com as constantes
transformações do mundo do trabalho, com as aceleradas alterações da base microeletrônica e
os ajustes nas relações sociais delas decorrentes, ou seja, estamos diante da expressão da
flexibilidade na formação educativa, cujas mediações, compostas de uma base pedagógica
eclética, são conceituadas por DUARTE (2012) como pedagogias do aprender a aprender, que
apresentam como núcleo comum a concepção positivista de educação.
Outro elemento de destaque na nova proposta curricular é a avaliação, em função da
sua capacidade de atender às demandas sociais, em especial a oportunidades de acesso, prestar
“serviços educacionais” de qualidade. Essa qualidade é traduzida no documento como mais
tempo do aluno na escola, mais atenção aos seus interesses, às expectativas, maior assistência
etc. Essa dimensão da avaliação nos remete, por um lado, ao neotecnicismo descrito por
Saviani e se traduz, concretamente, nas relações de trabalho da rede estadual de Minas Gerais,
pelas mudanças no estatuto do Servidor e pelas avaliações de desempenho, complementadas
pela retomada da lei do usuário dos serviços públicos e a pressão sobre o trabalho docente, em
prol da produtividade, se intensifica.
Retomando a LDB e a garantia do direito à formação para o exercício da cidadania e a
formação para o trabalho, esse item do documento se encerra retomando a educação como
panaceia capaz de resolver todos os problemas de natureza econômica e social, citando as
diretrizes curriculares para o ensino médio do Conselho Nacional de Educação.
“ (...) indispensáveis diante das rápidas mudanças na vida social e na ciência,
diante da violência, do desemprego e da vertiginosa substituição tecnológica: “
revigoram-se as aspirações de que a escola, especialmente a média, contribua
para a aprendizagem de competências de caráter geral, visando a constituição de
pessoas mais aptas a assimilar mudanças, mais autônomas em suas escolhas (...)”
(CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 1998 apud MINAS GERAIS, 2006,
p. 21)176.

A vitrine da nova proposta, como não poderia deixar de ser, baseou-se na experiência
das Escolas-Referência, apresentadas como o “Compromisso com a excelência na escola
Pública”. O documento faz uma breve retrospectiva da implantação do projeto, benefícios
oferecidos, conquistas, desafios, reforça as formas pedagógicas centradas no aprendizado
associadas às formas de gestão focadas nos resultados e apresenta as etapas e os elementos
176

Em itálico CNE – Conselho Nacional de Educação: “ Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio”
1998 Apud Governo de Minas Gerais, Novo Plano Curricular do Ensino Médio. 2006. Pagina 21.
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constitutivos do projeto. Destaco a contrapartida exigida das escolas que receberam os
benefícios de ter uma infraestrutura básica de trabalho, que se apresenta como contrato de
gestão e como “entrega de resultados”.
As escolas deveriam participar de exames de certificação dos diretores em 2006; ter os
professores habilitados; cada escola deveria capacitar seus professores e os da escola
associada em seguida; a escola-referência deveria atuar como ponto de apoio e polo de
disseminação dos projetos da SEE (ambos significam sobre trabalho); deveriam participar de
promoções e eventos estaduais e nacionais (olimpíadas, concursos, prêmios etc.); atualizar e
preservar a documentação escolar com destaque para os dados informatizados da gestão
escolar (que alimentam os relatórios no modelo “status report”); estimular a participação da
comunidade na vida escolar e manter ativos os colegiados (mecanismo de cooptação e
convencimento).
As escolas deveriam, ainda, implantar projetos que estimulassem a “ação
protagonista” e “empreendedora” dos alunos; “adotar o plano curricular com alternativas
e projetos diversificados que desenvolvessem talentos e atendessem à expectativa, interesses
e necessidades dos alunos”; implantação a partir de 2006, no 1º ano do ensino médio, do novo
plano curricular; que a parte “diversificada dos currículos tenham cursos de formação inicial
para o trabalho”. (MINAS GERAIS, 2006, p. 25, grifos nossos).
O projeto Escolas - referência, cumprindo seu papel de vitrine das políticas
educacionais do governo do estado, cumpriu igualmente o papel de disparador da
universalização da reforma do curricular do ensino médio que garantiria a expansão com
vistas à universalização desse nível de ensino, tendo como um dos principais meios de atingilo o aumento da produtividade do trabalho docente.
A implantação do novo currículo começou em 2006 para as escolas de referência,
obrigatoriamente, e para as associadas, como opcional. A implantação do novo currículo seria
gradativa em relação aos anos de formação e entre escolas. A rotina das escolas só seria muito
modificada a partir de 2007, como garantia de tempo para que as escolas se adequassem.
A parte diversificada contou com a montagem de 12 cursos de informática que
deveriam ser ministrados nas escolas como disciplinas de qualificação básica para o trabalho
(o básico aqui significa que não gera certificado de cursos técnico, por exemplo). Cada escola
teria o compromisso de ministrar pelo menos dois deles em horário extraturno para os alunos
que desejassem. O documento não deixa claro o que se faria com a carga horária dos alunos
que não desejassem cursar nenhum dos cursos oferecidos.
Os cursos de informática seriam oferecidos a partir do segundo semestre de 2006 após
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a capacitação dos docentes (feita em seis meses e para os que já trabalhavam nas escolas com
as disciplinas regulares). A partir de 2007, esses cursos poderiam ser obrigatórios e seriam
oferecidos como parte da matriz curricular da escola.
As finalidades da mudança e seus problemas implicavam em garantir maior acesso e
permanência ao jovem na modalidade em questão. Contudo, o governo indicava que essas
condições seriam garantidas através da ampliação das atividades para outro turno ou nos
finais de semana. A mudança deveria contribuir para o surgimento de condições e estímulos
com vistas ao “sucesso na vida escolar” e à redução das diferenças existentes no interior das
escolas e as inter-regionais, o que é uma missão salvacionista em sua versão mais “clássica”.
É importante observar que a redução das desigualdades no interior da escola não seria
atingida com a extensão de atividades para outros turnos ou para os fins de semana. Essa
proposta ignora, deliberadamente, as condições do jovem trabalhador do noturno e, se a
secretaria de educação mantiver essa orientação, acabará por reduzir ou extinguir o turno
noturno do ensino médio177.
Ao apresentar as finalidades da proposta de mudança curricular a Secretaria de
educação sintetiza eixos que em linhas gerais se aproximam de uma visão humanista da
educação. Destaco o “acesso e domínio das tecnologias digitais de comunicação e
informação, gerando competências para que os educandos sejam leitores e autores nesses
meios”. (p. 28, grifos nossos). Ao invés de compreender a relação entre as técnicas e de
conhecer seus fundamentos basta, na perspectiva do governo, o domínio da leitura e da escrita
mínimos, nesse meio.
Quanto às razões para a mudança, várias delas poderiam ser implantadas sem a
necessidade de um projeto de mudança curricular, como o acesso e a permanência que
envolve as condições de infraestrutura interna à escola e a condição material externa do aluno.
Essas, para serem superadas, exigiriam um aporte de recursos muito maior do que os 10%
para a educação pública, pelos quais lutamos tão arduamente até aqui- igualmente exigiriam
políticas públicas de caráter mais amplo.
O acesso, a permanência e a implantação das diretrizes curriculares são justificadas
por força de lei e a existência de um projeto para atendê-las só indica o uso da necessidade
para ampliar a exploração do trabalho docente e mudar qualitativamente o tipo de formação
177

Notas de pesquisa , 2014, em conversas que tenho mantido com militantes da rede estadual de ensino parece
que é este o caminho escolhido pela secretaria pela extinção sistemática de turmas do ensino médio noturno
sob o argumento de baixo número de matrículas. Tudo leva a crer que o objetivo do governo é ou extinguir ou
manter até o limite residual o ensino médio noturno. Recentemente a SEE emitiu uma resolução afirmando que
só autorizaria matrículas de jovens no noturno mediante apresentação de carteira de trabalho assinada,
ignorando a condição de trabalhador informal que é o traço predominante nesta faixa etária.
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ofertada.
O destaque fica para o item que trata da otimização do “uso dos recursos e da
infraestrutura existentes, melhorar a gestão e os instrumentos de acompanhamento e avaliação
e implantar a cultura do trabalho colaborativo”. (MINAS GERAIS, 2006). É avançar na
direção da toyotização do trabalho docente.
No que tange às questões norteadoras do trabalho educativo, observamos a
desvalorização dos saberes clássicos em prol de certo espontaneísmo centrado no
protagonismo dos jovens e seus interesses.

Estas atividades procuram responder as duas posições consideradas como
fundamentos para a educação. Em primeiro lugar a crença generalizada de que há
um conjunto de conhecimentos relevantes previamente dados e de que se deve
garantir o acesso a eles por parte dos jovens. (p. 29).

Nesse sentido, o documento destaca que essa forma visa atender às supostas
expectativas dos pais, de lideranças políticas e até mesmo às demandas dos empresários, mas
que isso é um problema e um desafio, porque essa forma de organizar o currículo, em tese,
secundariza “as ações pedagógicas formativas do jovem enquanto ser humano e se convertem
em preparo prévio para exames vestibulares ou para a concorrência no mundo do emprego”.
(MINAS GERAIS, 2006). Isso seria, supostamente, um campo de interesses externos aos
sujeitos do aprendizado.
O documento oscila entre uma perspectiva neoconstrutivista (com as bases da
psicopedagogia), quando apresenta a defesa dos interesses dos alunos, ora neoescolanovista
(com as bases didático pedagógicas), ao valorizar a flexibilização do currículo e as atividades
focadas no interesse do aluno e nas pedagogias de projetos, ora na perspectiva neotecnicista
(pela noção de competências e a pedagogia empresarial), quando vincula todas essas
iniciativas à racionalização, ao aumento da produtividade, ao valorizar a gestão e às
avaliações.
Nas páginas seguintes, o governo se apresenta como porta-voz desses alunos excluídos
e apresenta questões norteadoras para pensar o currículo que se aproxima da perspectiva de
formação humana defendida pelo campo socialista, embora isso não seja dito claramente,
conforme a citação abaixo nos permite vislumbrar.
O que se está propondo é uma inversão na concepção escolar. Ao proclamar que
ela se constitui na formação e no desenvolvimento dos jovens como seres
humanos, esse anúncio cria um novo fundamento para o processo educativo. A
partir dele estabelece-se outra direção que orienta a organização dos conteúdos
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escolares, dos tempos, dos espaços escolares, das formas e dos critérios de
avaliação e, acima de tudo, dos objetivos dos processos educativos. (p. 30).

Ao final dessa página, aparece a orientação concreta que o governo deseja dar à
formação dos jovens mineiros.
Estamos, portanto, lidando com jovens que se encontram nos umbrais da vida
adulta e que devem receber uma sólida formação para a vida prática, pois eles
serão em pouco tempo, convocados a assumir alguns dos deveres esperados de
todo o cidadão, tais como os relativos ao trabalho (...). (p. 30-31).

Ao fim de tudo, surgem as necessidades da produção.
O documento apresenta os princípios norteadores do trabalho que é muito repetitivo
em relação ao que já foi apresentado anteriormente. É importante destacar, apenas, o item
referente ao Plano curricular, que mais uma vez, em contradição com toda a argumentação
construída até aqui, será “sintonizado com a vida social e com o mundo do trabalho (...)”. (p.
31). As diretrizes pedagógicas seguem as mesmas contradições apresentadas entre a
formulação geral e as proposições e cobrem os aspectos da vida democrática, da concepção da
ciência e dos conhecimentos, e das diretrizes metodológicas. Em todas essas abordagens não é
possível ter desacordo com as propostas, pois usam as nossa visão sobre os aspectos
abordados. O problema surge nas propostas para a implementação.
Por fim, os resultados esperados ou as metas a serem atingidas, indicam os reais
fundamentos da reforma, já que a própria concepção de metas já vem carregada de cunho
empresarial e os itens que as compõem corroboram essa percepção. O governo do estado
espera: mais alunos no ensino médio, mais alunos concluintes, mais acesso à vida escolar,
alunos mais tempo na escola, escolas bem avaliadas em todos os exames.
Pretende escolas como lugar melhor para ensinar e aprender sendo todas bem
equipadas, dotadas de corpo docente bem preparado, especialistas e técnicos capacitados e
geridas eficientemente (tudo isso com as condições gerais de carreira, salário, com o novo
estatuto, com a extensão de carga horária, inclusive com professores trabalhando 60 horas
semanais).
Deseja os alunos com melhor preparação para o trabalho (por meio de cursos de
informática implantados em todas as escolas de ensino médio, considerada qualificação básica
para o trabalho); que sejam jovens com boas inciativas para o desenvolvimento da sua
comunidade, através do estímulo ao protagonismo discente, com a escola como espaço de
criação, iniciativa e, é claro, empreendedorismo.
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O sistema de apoio ao projeto envolve a criação de condições materiais, de
infraestrutura. Para que as Escolas-Referência tivessem condições necessárias para iniciar
“um amplo projeto de transformação do ensino médio”, a SEE investiu aproximadamente
R$150 mil por escola (p. 35). É necessário questionar como 233 escolas serão as responsáveis
pela ampla transformação.
Os recursos seriam utilizados para serviços como: aquisição de computadores,
contratação de serviços de banda larga, financiamento de projetos de ensino – Grupos de
Desenvolvimento Profissional - por exemplo – para capacitação de professores e
diretores, aquisição de livros de Português e Matemática (que não deveriam constar
aqui, pois é um programa do governo federal) e, o que o governo destaca como principal, a
reforma e ampliação das instalações físicas das escolas.
Na página 35 do documento, existe um quadro de gastos que discrimina o que cada um
dos itens consumiu da verba destinada. A capacitação de professores e diretores juntos não
chega a 5% dos gastos. O que mais consumiu recursos foram as obras. Gastos com projetos
também não chegaram a 10%. O próprio governo indica, onde foram empregados os recursos.
É importante relembrar que essas escolas já eram escolas que dispunham de melhores
condições do que as demais da rede e que são escolas de médio até grande porte (uma das
escolas convidadas de Juiz de Fora e que foi a única no estado a recusar participar do projeto,
o Instituto Estadual de Educação, tinha à época mais de 3 mil alunos distribuídos em três
turnos entre o ensino fundamental e o médio).
Para as reformas, as escolas consumiram 68% com pintura, 60% com reforma de
instalações elétricas, 54% com banheiros, 53% com telhados. É surpreendente que seja
consumido recursos com questões tão básicas e cabe perguntar em qual situação se encontram
as escolas com maior precariedade de estrutura.
Os grandes eixos da reforma traduzidos em investimento do governo apontavam para a
distribuição de livros didáticos em um total de 2,8 milhões de exemplares das disciplinas de
Português, Matemática, Física, Química e Biologia para as três séries. Esse é um programa
que pertence ao fundo nacional de desenvolvimento da educação (FNDE), um programa de
distribuição de livros didáticos do governo federal.
No que diz respeito aos docentes e aos gestores, o discurso é de formação, mas a
prática é de capacitação. Esse é mais um programa que tem a participação do governo federal.
Os professores fariam cursos de 160 horas na Universidade Federal de Minas Gerais e esses
cursos visariam os professores das mesmas disciplinas que foram distribuídos os livros
didáticos. Coincidentemente, pertencem ao grupo de disciplinas que são avaliadas em
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sistemas de avaliação.
Outra forma de capacitação, essa para todos os professores das escolas de referência,
no 1º semestre de 2006, em cursos de informática “básica”, mas o documento não diz como,
quando, por quem e nem quanto custaria. O mesmo se aplica à capacitação via convênio com
a UFMG.
Os Grupos de Desenvolvimento Profissional totalizavam 630, nessa ocasião. Cada
escola comportava 3 grupos com uma programação de 180 horas de estudo e trabalho. Essa
tática, Shiroma e Evangelista (2000) já indicavam a partir da leitura de AGUERRÓNDO,
como tentativa de evitar maior resistência por parte dos docentes envolvidos na reconversão
ou, como gosto de reforçar, na modelagem do trabalhador flexível.
Para os gestores (que deveriam cumprir 40 horas semanais), a capacitação é à
distância) e , segundo o governo, na ocasião de publicação do documento já passavam de 9
mil diretores e vices capacitados. Um dado que nos chamou a atenção é que todos os
professores de educação física das escolas referência já haviam sido capacitados, nessa
ocasião, o que indica, talvez, a área em que iniciar-se-á a reconversão.
O enriquecimento curricular era uma tarefa dos GDPs, que deveriam criar projetos
para suas respectivas escolas, sendo esses destinados ao planejamento e execução de
atividades. O objetivo dos projetos seriam os jovens do ensino médio, tendo como foco o
desenvolvimento do espírito de iniciativa, a criatividade, “empreendedorismo social ” 178 e o
protagonismo juvenil. Esses projetos ficam a cargo também dos Grupos de Desenvolvimento
Profissional do Programa de Educação Afetivo Sexual (GDPeas).
O governo investiu na elaboração de novas propostas curriculares que foram
distribuídas às escolas contendo o chamado Currículo Básico Comum (CBC), que abrange as
seguintes disciplinas: artes, biologia, educação física, física, geografia, história, matemática,
português e química. Há a observação de que uma nova versão estava sendo preparada para
distribuição em 2007 e que incorporava as sugestões das escolas feitas em 2005.
Os GDPs têm um grupo especificamente organizado para acompanhar a implantação
178

Empreendedorismo Social é um nome dado a um conjunto de ações empreendedoras que visam à melhoria da
sociedade, onde os empreendedores lançam mão de medidas que podem ser ao mesmo tempo lucrativas e
sociais. O empreendedor trabalha para conseguir lucro, estabelece medidas e estratégias que gerem um
resultado financeiro positivo, já o empreendedor social trabalha para conseguir resultados positivos dentro de
uma sociedade, estabelecendo medidas e estratégias que gerem um retorno social e ambiental positivo. Fonte:
http://www.atitudessustentaveis.com.br/artigos/o-que-e-empreendedorismo- social/.
Um exemplo de empreendedorismo social: Portal Tellus Projeto jornalistico que tem como objetivo catalogar
boas iniciativas de empreendedores sociais para inspirar o estado e ter ideias para resolver os problemas. O
Tellos inspira funciona como um almanaque para empreendedores sociais.
http://nuvendigital.com/blog/2012/06/12/5-bons-exemplos-de-empreendedorismo-social/#ixzz35zILiKrB
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do currículo básico que recebia orientação técnico-pedagógica da SEE, bem como
financiamento para realizar tal trabalho 179. Os professores também passaram a contar com o
Centro Virtual do Professor, desenvolvido e mantido pela SEE com a finalidade de
disponibilizar a todos os professores recursos didáticos, orientações didáticas, planejamento
de aulas, banco de itens de avaliação, minicursos, biblioteca virtual, fóruns de discussão,
experiências simuladas. Um portal no qual o professor encontra recursos para sua capacitação
(formação em serviço) e que disponibiliza recursos didáticos que foram desenvolvidos por
outros “especialistas” e que ele acessa para usar, sem que precise criar uma prática, uma
dinâmica, uma proposta pedagógica. Mais um movimento de separação/fragmentação objetiva
do trabalho docente, que segue cada vez mais parcelar.
Por outro lado, a produção desses materiais gera contratos, convênios, enfim, propicia
a valorização de capital pela compra de mercadorias e serviços diretamente pelo governo com
o uso dos recursos públicos que, sendo gastos sob a rubrica educação, não chegam concreta e
materialmente de maneira direta na escola, menos ainda no bolso do professor com os salários
em franca retração.
Por fim, o governo afirma que com essas medidas haverá melhores condições de
ensino pela existência de laboratório de informática com acesso a internet em todas as
escolas-referência, o que se constitui como um fetiche, todas teriam recebido equipamentos e
materiais esportivos para atividades de educação física e em 2006 haveria novos
investimentos por parte do estado em recursos didáticos e bibliotecas180.
Os alunos estariam, igualmente, melhor preparados, pois, segundo a SEE, foram
planejados e produzidos os materiais didáticos de 12 cursos de qualificação básica para o
trabalho na área de informática dos quais, conforme já foi dito, as escolas deveriam
disponibilizar pelo menos dois em 2006 181.
O que mudou, então, foi o acréscimo de dois cursos de informática, que seriam
179

Segundo a pesquisa desenvolvida por LANDIM( 2006) o financiamento que veio em forma de gratificação ou
pró-labore ( não incorporável e que não gerava direitos) até o momento do fechamento de sua pesquisa estava
em atraso a mais de três meses, embora todos os entrevistados afirmassem que a remuneração estava em vias
de ser paga.
180
De fato, segundo as entrevistas feitas por LANDIM (2006) os equipamentos e materiais de educação física
chegaram. Contudo, havia a crítica de que eram destinados à prática esportiva e os professores eram
estimulados a participar do projeto estruturador Minas Olímpica. Para descobrir “novos talentos esportivos”
181

Os cursos eram: 1º para todas as escolas; capacitação em informática Instrumental; 2º em escolas escolhidas
pelas superintendências regionais: Montagem e manutenção de computadores; E ainda cursos relacionados à
produção de programas para computadores (operacional Linux; java; introdução a banco de dados e construção
de web sites); Cursos de produção de conteúdo ( editoração eletrônica, ilustração digital, fonográfica,
computação gráfica, curso de auto CAD, multimídia na educação).
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oferecidos, preferencialmente, no contraturno ou nos finais de semana. Para isso, que essa
mudança curricular ocorresse não era necessário alterar a grade, haver redução de carga
horária de outras disciplinas ou algo semelhante, mas houve e, embora o discurso seja de
superar as desigualdades e de inclusão e respeito ao aluno do noturno, há uma grande variação
entre as ofertas em cada turno e modalidade. Por exemplo, o total de módulos-aula semanal
do diurno é 25, do noturno regular e da Educação de Jovens e Adultos 20, turmas de
aceleração de aprendizagem têm 15; totalizando 10 módulos-aula a menos do que o diurno.
A secretaria de estado de educação destinou cada oferta de acordo com os seguintes
critérios: para o ensino regular diurno alunos que não têm defasagem idade série. O que não é
considerado aqui é o aluno trabalhador sem defasagem idade-série e que não tenha
comprovação de vínculo em carteira de trabalho. A opção do noturno regular é destinada aos
alunos que possuem defasagem de pelo menos um ano e que, estando na idade certa, “por
motivo justificado”, não possa frequentar o diurno.
A justificativa se dá mediante a apresentação da carteira de trabalho, o que inviabiliza
a permanência para alunos que trabalham na informalidade, na verdade, a maioria deles 182.
Claramente um desrespeito ao direito à educação. Para os alunos desse turno, ainda há outro
limitador: devem complementar a carga horária, que foi reduzida na grade regular, perfazendo
480 módulos-aula em estudos complementares em outro turno. Estudos complementares já
descaracterizam o que, conforme Saviani, são as atividades nucleares do currículo, oferecidas
em outro turno, que também tendem a dificultar a vida do estudante trabalhador.
Não se configura o respeito ao desejo do aluno que, sendo trabalhador, estando em
defasagem idade- série, queira dar prosseguimento aos estudos regulares e prestar exames de
ingresso à universidade pública.
Para os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Aceleração de
Aprendizagem, a situação é mais grave ainda. Segundo o documento, destina-se a alunos com
dezenove anos ou mais. Não há nenhuma observação quanto à forma de suprir a diferença de
carga horária do aluno, o que indica uma formação mais precária e aligeirada do que a do
aluno do ensino noturno regular.
A organização do currículo segue a orientação geral da legislação federal e está
normatizados pela resolução da SEE nº 666/2005. Na grande do diurno, todas as disciplinas
dispõem de 2 aulas semanais, exceto língua portuguesa e matemática, que contam
respectivamente com 4 e 3 aulas semanais. Há sobra de 2 módulos –aula previstos para outra
182

Até o momento de fechamento deste trabalho havia nos blogs das seções sindicais várias notícias de
mobilizações tanto do sindicato quanto de pais e alunos em torno desta limitação imposta pelo governo.

284

disciplina em opção semestral ( como em períodos no ensino superior). Os cursos que a SEE
teria organizado em um total de 12 são todos da área de informática. Contudo, aqui aparecem
as seguintes opções de preenchimento da carga horária: “aumentar o número de módulosaula de componentes curriculares do currículo básico comum, introduzir novos
componentes curriculares, oferecer cursos de formação inicial para o trabalho“. (p. 41,
grifos nossos).
As dificuldades se devem, acredito, às condições gerais de trabalho dos docentes, à
proibição de contratação de professores das áreas específicas de informática e o trabalho em
outro turno. Não estou avaliando sequer a relevância dos cursos, que acho altamente
questionável e que poderia ser desenvolvido em formato de oficina, com atividades
complementares àquelas desenvolvidas nas atividades nucleares e, aí sim, teriam caráter de
enriquecimento da formação.
Ainda assim, se considerássemos a validade de destacar espaço na grade curricular
para tais cursos, o formato escolhido pelo governo precariza tanto a formação quanto o
trabalho docente. Sem a possibilidade de contratar os especialistas em informática tudo tendeu
ao reforço de alguns componentes curriculares. Contudo, essa estrutura básica de oferta
permaneceu e foi aprimorada, aparecendo universalizada no projeto reinventando o ensino
médio 183.
O segundo ano no Currículo Básico Comum retoma os conteúdos básicos
supostamente mais aprofundados, mas não em sua totalidade. O aluno pode optar por um
subconjunto deles a partir das grandes áreas do conhecimento: ciências humanas ou ciências
naturais e dentro de cada área é dada mais ênfase a um determinado conjunto de disciplinas.
(p. 41). No caso de ênfase em ciências humanas, desaparecem da grade as disciplinas de
biologia, física, química, e, o que é incrível, educação física e artes.
“Sobram” seis módulos-aula semanais no diurno, cinco no noturno regular e EJA e,
apesar da redução da grade convencional, não há sobra de módulo-aula na aceleração de
estudos. No caso da ênfase em ciências naturais, são retiradas geografia, história, língua
estrangeira, educação física e artes, novamente. Há uma reforma curricular em curso que
desconsidera as áreas de expressão diretamente ligadas a uma concepção humanista de
cultura, como desnecessárias. Os mesmos quantitativos de módulos-aula ficam disponíveis
para o que surge na grande como outros- opção semestral.

183

O “cardápio” curricular flexível coincide por sua vez, com a 3ª geração do Choque de gestão, o Estado em
Rede e com a discussão do estatuto do servidor. Chegamos ao modelo flexível de gestão do aparelho de estado,
do trabalho e da educação.
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No que diz respeito ao terceiro e ao quarto anos, apenas os alunos do ensino regular,
diurno e noturno. A escola pode ampliar e aprofundar os conteúdos do Currículo básico.
Segundo a SEE, se a escola tiver número de alunos suficientes, pode oferecer a formação nas
três áreas: humanas, naturais se desdobra em biológicas e exatas. Mas não indica aqui, o que
acontece com os alunos que, tendo interesse por determinada área, não formem número
suficiente para abertura de turma. Provavelmente, para evitar a defasagem de carga horária,
terão que complementar em área que não é do seu interesse. Cai por terra o argumento de
respeito ao interesse do aluno. O Currículo Básico Ampliado só pode ter no, máximo, oito
disciplinas. Não aparecem nem a sociologia e nem a filosofia.
A escola pode implantar um programa de “aprofundamento de estudos” com até 15
módulos-aula por semana, em outro turno, com o claro intuito de preparar os alunos para os
exames de ingresso na universidade. Os critérios ainda seriam divulgados. Esse modelo foi
aprimorado no Reinventando o ensino médio.
Toda a organização, a partir das matrículas dos alunos nos mostra uma racionalidade
distinta daquela enunciada nas formulações gerais de princípios, metodologia e objetivos. Isso
fica especialmente claro quando o documento apresenta as formas de “enturmação” dos
alunos (p. 44 e subsequentes).
No segundo ano, os alunos que tenham aproveitamento acima de 70% podem escolher
a área na qual desejam aprofundar seus estudos. Caso o rendimento seja inferior em alguma
áream a escola decide e o matricula na área de menor rendimento , como reforço, conforme já
explicitei em outra seção deste trabalho. Ainda que o aluno tenha notas menores de 70% mpor
não ter nenhuma satisfação em estudar esses conteúdos, ele deverá ser matriculado aí. A
centralidade na aprendizagem e no interesse do aluno sucumbe diante de um dispositivo
tradicional/autoritário.
No terceiro e quarto anos, o aluno faz a escolha livremente. Os alunos do terceiro ano
já podem frequentar as aulas do programa de aprofundamento. As demais orientações se
repetem. Vale destacar que a partir do segundo ano a escola pode oferecer uma segunda
língua estrangeira moderna aos alunos, mas apenas aos da área de humanas, contra toda e
qualquer lógica de formação que pense no prosseguimento dos estudos, pois é altamente
recomendável que os alunos dominem um ou mais idiomas estrangeiros ao ingressar nos
estudos superiores.
Mas isso não é relevante na avaliação da SEE e do governo mineiro. Fica cada vez
mais difícil manter o argumento da excelência e da qualidade, além da suposta preocupação
com os interesses, necessidades dos alunos e da superação da exclusão. Quando analisamos a
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situação da Educação de Jovens e Adultos em comparação com o próprio ensino regular
noturno isso fica mais evidente ainda.
Alunos do ensino médio noturno regular e da educação de jovens e adultos podem
estar matriculados na mesma turma no 1º e no 2º anos “pois os conteúdos ensinados são os
mesmos, o número de aulas semanais é o mesmo e, no 2º ano, estarão organizados pela
mesma área do conhecimento”. (p. 44). Prevalece a racionalidade econômica, a redução dos
“gastos”, a produtividade e a qualidade restrita, sobre as diferenças de abordagem e as
especificidades de cada modalidade, amplamente apresentadas e argumentadas na
apresentação da proposta.
As ênfases curriculares e as possibilidades de escolha derrubam toda a argumentação
de atendimento aos interesses dos alunos conforme as distribuições de turmas e opções de
cursos em suas variáveis vão sendo apresentadas. Escolas de pequeno porte com uma única
turma de 40 alunos ou menos por série só pode oferecer uma única ênfase curricular. A
decisão é tomada tendo como base o desempenho médio dos alunos nas várias disciplinas,
seguem, então, o aproveitamento de 70%. Outra sugestão é decidir por consulta aos alunos e o
Conselho de Classe, prevalecendo a escolha da maioria. A minoria terá que estudar o que não
gosta ou o que não quer, com redução da carga horária clássica.
As escolas de médio porte seguem a mesma orientação. Só tem possibilidade plena de
oferta a escola grande. Contudo, uma regra é geral, a “meta” que se espera que todas as
escolas alcancem.
Mas o que se espera de todas as Escolas-Referência é que essa taxa [de abandono]
seja reduzida drasticamente com a oferta de opções de ensino médio mais
adequadas às características e disponibilidade dos alunos, especialmente daqueles
que estudam no turno da noite. (p. 46).

É uma expressão concreta do que KUENZER (1999) chama de “empurroterapia” e
esse processo de aligeiramento da formação se aprofunda quando analisamos mais de perto o
que o governo mineiro propõe como formação inicial para o trabalho. A formação inicial para
o trabalho, como parte mais flexível da formação, é o verdadeiro foco.
A partir de 2006, todas as escolas-referência deveriam oferecer pelo menos dois cursos
de formação inicial para o trabalho totalizando 40 módulos-aula. Teriam em 2006 e 2007,
caráter opcional para os alunos e seriam oferecidos em horário extraturno. Não fica claro no
documento como a carga horária dos demais alunos que não optarem pelo curso seria
complementada. Os cursos que cada escola oferecerá, no total de dois, deverão ser escolhidos
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no pacote de 12 cursos disponibilizados pela SEE. O critério de escolha desses cursos e quem
decidiram também não fica claro. A autonomia da escola fica restrita, bem como a decisão do
que é melhor para cada região, observadas as especificidades locais, a identidade e as
aspirações dos discentes.
Nessa dimensão da capacitação para o trabalho é que fica mais evidente a reconversão
docente. A SEE não autorizou a contratação de docentes para o trabalho específico de
formação inicial para o trabalho. Na ocasião, a escola deveria indicar dois professores para
participar de cursos de capacitação e a SEE indica que sejam efetivos preferencialmente. Os
professores seriam dispensados de suas atividades didáticas e seriam cobertos por substitutos
contratados. Esses professores capacitados assumiriam os “encargos didáticos” dos cursos. Há
todo um cuidado de não conceituar como aulas. Isso terá maior relevância e outra dimensão
quando o projeto for universalizado no formato do Reinventando o ensino médio.
A forma de trabalho flexível se expressa na maior exploração real e concretamente na
extensão da jornada de trabalho, conforme o texto do documento.
A sua jornada de trabalho poderá ser ampliada em até 50%, para que possam
assumir os novos encargos didáticos ou, alternativamente, poderão ser
integralizadas às 18 aulas da sua jornada de trabalho normal com aulas do curso de
informática e da disciplina que costumeiramente lecionam. (p. 47).

Os cursos escolhidos e sua justificativa apontam para a dimensão da conformação,
para a aquisição de certos hábitos e comportamentos sociais e de trabalho, para a incorporação
das novas formas de organização do trabalho e partir da “nova maquinaria”. Essa dimensão
inclui a incorporação também das formas de controle através da gestão, tanto que uma das
primeiras medidas tomadas foi a distribuição e instalação de computadores para os propósitos
administrativos em primeiro lugar e pedagógicos. Para tanto, a SEE desenvolveu alguns
cursos que objetivavam potencializar a utilização dos equipamentos e para o enriquecimento
curricular.
Estes cursos não são profissionalizantes. São introdutórios, de formação inicial
para o trabalho, cujo objetivo é ampliar o horizonte de conhecimento dos alunos
para facilitar a futura escolha de uma profissão. (p. 47).

Os cursos foram montados para funcionar em 40 módulos-aula e cada um podia ser
desenvolvido em um semestre com duas aulas semanais ou em dez semanas com 4 aulas
semanais ( basicamente a oferta seguiu a introdução a informática e o curso de montagem e
manutenção de computadores). O objetivo do curso não podia deixar mais explícita a
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proposta.

Esses cursos foram concebidos para dar aos professores, alunos e funcionários,
uma dimensão do modo como o computador influencia, hoje, o nosso modo de
vida e os meios de produção. (p. 47).

Os caminhos escolares propostos pelo governo de Minas Gerais aprofundam as
desigualdades e reforçam a divisão entre alunos que prosseguirão nos estudos, inclusive
superior, e aqueles que encerrarão sua formação com o ensino médio. Criam distintas ofertas
dentro da mesma rede e da mesma escola, segmentando ainda mais o tipo de educação, à qual
a classe trabalhadora tem acesso.
Tendo utilizado o projeto escolas-referência como espaço de teste, de experimentação
da aceitação e da dinâmica na relação com alunos, professores em uma amostragem de 10%
da rede e seguindo com os ajustes nas relações de trabalho, nas tabelas salariais na
reorganização geral da administração pública com certo êxito e poucos embates, o governo
pode avançar na construção da gestão flexível e da educação flexível.

4.3.3 O Programa Reinventando o Ensino Médio

O Programa Reinventando o ensino médio seguiu a mesma dinâmica de implantação
do Projeto Escolas-Referência184. Começou a ser discutido na rede em 2012, com 11 escolas,
passou para 122, em 2013, e está sendo universalizado nas escolas ,em 2014, como nova
proposta curricular para o ensino médio. Nessa nova proposta o governo indica claramente o
motivo da mudança:

o aumento crescente da demanda por mais escolaridade, a busca urgente por novas
formações, a necessidade de estruturas e percursos curriculares dotados de
flexibilidade, os novos papéis exigidos do professor, a chegada ao mercado de
novos
recursos
pedagógicos
tecnologicamente
avançados
(...).
(REINVENTANDO, p. 5).

Justifica-se pela necessidade de difundir a “propensão ao aprender a aprender” e a
184

Importante ressaltar que como formação inicial para o trabalho e com carga horária inferior ao mínimo
exigido legalmente esta não gera certificação. Portanto, caso o aluno queira realizar a formação técnica na área
cursada terá que complementar a formação. De acordo com o MEC são exigidas para a formação concomitante
ao ensino médio ou na sequência as seguintes cargas horárias mínimas: 800h, 1.000h ou 1.200h. O
Reinventando o Ensino Médio oferece 480h.- Resolução nº 1 de 3 fevereiro de 2005, CNE.
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defesa de que se “entramos de fato na sociedade do conhecimento, não é mais possível que a
educação ocupe os lugares aos quais estamos habituados” (REINVENTANDO, p. 5). Sob o
argumento de superar essa acomodação em função da aproximação “cada vez maior do
mundo do trabalho e do conhecimento”, as profissões, mesmo as mais tradicionais,
incorporam mais conhecimento e exigem maior preparo.
O conhecimento é recuperado como “fator” de desenvolvimento capaz de superar os
desafios do mundo contemporâneo, desde a “exploração acelerada de recursos naturais”
até a melhoria das condições das comunidades garantindo-lhes o acesso aos bens que
configuram a chamada contemporaneidade. Como fica evidente é uma reedição um pouco
mais refinada da teoria do capital humano.
A reforma se justifica, também, segundo a SEE/MG, pela necessária aproximação da
educação com a empregabilidade e a cidadania perspectiva. Esta assumida pelo governo ao
propor essa política pública para o ensino médio em Minas Gerais. Outro elemento de
destaque é o desempenho da educação no estado que, segundo a secretaria, apesar de Minas
ter boa colocação nos exames nacionais, é preciso avançar. A preocupação com os índices de
abandono/evasão, defasagem idade séria e conclusão do ensino médio também está presente.
O projeto amplia a carga horária do ensino médio para 3.000 horas tanto para o diurno
como para o noturno. No diurno será complementada com o acréscimo do 6º horário,
garantido os 200 dias letivos. No noturno serão viabilizadas, segundo a SEE, com atividades
extraclasses, atividades da “área de empregabilidade” e de “conteúdos interdisciplinares
aplicados” (essa já era a carga horária proposta para as escolas de referência e para o currículo
básico comum) 185. Cumpre destacar que a compreensão de interdisciplinaridade que a
SEE/MG tem desse conceito é muito mais restrita do que às propostas pedagógicas
humanistas que o adotam, conforme ficará evidente ao longo desta análise. Como apoio,
transcrevo aqui o conceito de interdisciplinaridade a partir da leitura feita por CALDART
(2010).

A interdisciplinaridade, como método, é a reconstituição da totalidade pela relação
entre os conteúdos originados a partir de distintos recortes da realidade; isto é, dos
diversos campos das ciências representados em disciplinas. Isto é, dos diversos
campos da ciência representados em disciplinas. Isto tem como objetivo
possibilitar a compreensão do significado dos conceitos, das razões e dos métodos
pelos quais se pode conhecer o real e apropriá-lo em seu potencial para o ser
humano (RAMOS apud CALDART 2010).
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Existem outras experiências em curso com o ensino médio como o curso de 4 anos com a modalidade ensino
médio integrado e os programas de profissionalização simultânea (PEP), contudo o Reinventando será a
diretriz político pedagógica do ensino médio de Minas Gerais.
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Conforme ficará evidente, a abordagem feita pela SEE limita-se a eleição de temas
transversais que recebem tratamento pedagógico de projetos e, em tese, deveriam ser
abordados por todas as disciplinas. Não há a interlocução orgânica no sentido da superação da
fragmentação do real e a busca da recomposição da totalidade. Na verdade outra crítica que se
pode fazer é que não é necessária uma nova estrutura curricular que inclua alteração do
conjunto de disciplinas nucleares para tentar desenvolver uma proposta nesse sentido.
A SEE afirma que, na busca pela aproximação entre elementos constitutivos do “real”,
da conjuntura histórica na qual estamos inseridos, três princípios tornam-se fundamentais na
reestruturação do currículo: significação/identidade, empregabilidade e qualificação
acadêmica. É interessante observar como os gestores da SEE os articulam no currículo. A
significação e identidade são entendidas como: “um conjunto de recursos simbólicos capaz de
favorecer a inserção no mundo e a compreensão dos processos sociais”. (p. 7).
Ao mesmo tem em que reconhecem o valor “insubstituível” do contato com o
“acervo” dos campos disciplinares científicos e humanísticos (assim mesmo com essa
distinção entre o que é ciência e as humanidades) considera também indispensável “o acervo”
possa ser apresentado de modo que os estudantes possam perceber “efetivamente sua
relevância” (p. 7).
Observamos a reificação do positivismo em sua forma mais primitiva. Nessa ciência é
identificada com os métodos investigativos que reproduzem os fenômenos observados em
laboratório. Portanto, ancorados no empirismo. Já as humanidades são consideradas nessa
forma mais regredida de positivismo como não ciência. Igualmente é possível identificar aqui
a perspectiva neoescolanovista utilitarista da educação, ainda que de maneira sutil, mas que se
torna evidente na análise dos documentos e ao afirmar a necessidade da efetiva relevância dos
conhecimentos. Note-se que essa exigência pedagógica é apresentada diante dos
conhecimentos “clássicos” de natureza científico- humanista. Em contraposição a outros
conhecimentos que supostamente modernizarão o currículo, tornando-o mais atraente aos
jovens.
O segundo princípio organizativo do novo currículo é a empregabilidade. Os gestores
deixam claro que não estão preocupados com a profissionalização, pois não se trata de
“concorrer” com as ofertas já existentes. Consideram a 186 empregabilidade como “a oferta de
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Segundo o documento o acervo da área de empregabilidade é amplo e é possível realizar acréscimos.
Inicialmente foram propostas 18 áreas de atuação, mas cada escola só pode oferecer até 3 ( entra em cena a
racionalidade do custo de produção) segundo a SEE a princípio dos que foram pensados para o projeto e de
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uma formação que possibilite ao estudante dispor de maiores condições de inserção múltipla
no mercado de trabalho” (p. 8). Com essa concepção de currículo, chegamos à experiência
da formação do trabalhador flexível no ensino médio.
A formação ampla indica a intenção de criar as possibilidades de aproveitamento da
mão de obra em formação em áreas mais amplas, a modelagem de um trabalhador
menos especializado do que o formado no curso técnico e mais “qualificado”
(moldado) para a inserção imediata do que o concluinte regular.
O documento é cristalino: “ao invés de uma destinação profissionalizante específica, o
propósito do Reinventando é fornecer instrumentos que permitam a atuação em um espectro
profissional mais irradiado e, por isso mesmo, mais amplo.” (p. 8). Trata-se de uma formação
que permitirá aos capitalistas dispor da mão de obra formada de acordo com a necessidade da
produção, deslocando-os de acordo com os interesses da valorização. A formação flexível
amplia a precarização que caminha concomitante à ampliação do trabalhador coletivo, o que
indica a maior subsunção real desses jovens trabalhadores187.
A perspectiva da “empregabilidade” no currículo pressupõe um trabalho pedagógico
que fundamente tal tentativa de modelagem de formação. Assim a concepção que os gestores
da SEE apresentam é: “oferecer instrumentos que, ao invés de viabilizarem unicamente a
aquisição de um conjunto específico de conhecimentos, desenvolvam e mantenham viva a
capacidade dos alunos permanecerem aprendendo ao longo do tempo” (p. 8). O trabalho
pedagógico terá como fundamento as pedagogias do aprender a aprender, indicando mais uma
vez a desvalorização do trabalho docente, a simplificação das atribuições, o esvaziamento dos
conteúdos, por fim, o uso das pedagogias não diretivas.
O terceiro princípio organizativo do currículo será a garantia de que a formação
propicie a continuidade dos estudos. Os gestores reafirmam o compromisso com esse direito,
repudiam a descaracterização do ensino médio que acaba por produzir a exclusão, já que
conferem a terminalidade à formação nesse nível de ensino e defendem a reforma curricular
proposta como capaz de garantir o bom desempenho nos exames de prosseguimento aos
estudos. Nesse sentido, há uma área de formação prevista no currículo para a qual o aluno tem
que optar (ela não está disponível para todos) que é de aprofundamento nas ciências, também
divididas por grande área.
acordo com a “viabilidade técnica”. Nestas condições cada escola pode oferecer até três modalidades.
187

O empregável ganha contornos mais dramáticos de precarização quando analisamos as formas que o trabalho
assume hoje e a redução de empregos formais, configurando-se assim, uma inclusão – excludente como
nos diz KUENZER (apud LOMBARDI, SAVIANI, SANFELICE. 2002) e educar para o desemprego
GENTILI (apud LOMBARDI, SAVIANI, SANFELICE.2002).
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Estes princípios deram origem a uma proposta caracterizada por percursos
curriculares alternativos, flexibilidade, uso de novas tecnologias de
ensino/aprendizagem, atividades interdisciplinares e instrumentos formativos
extraescolares. Os percursos curriculares propostos adicionam os conteúdos das
áreas de empregabilidade ao atendimento do que é estabelecido no Currículo
Básico Comum. (p. 10).

A SEE afirma que o aluno terá uma tutoria durante todo o percurso escolar garantindo
acesso progressivo ao conhecimento e as informações que lhe permitam escolher a área de
empregabilidade que cursará, bem como a todas as informações necessárias quanto às
possibilidades profissionais inerentes à área188.
A partir da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, a formação dos docentes
para atuação nessa proposta caberá à Magistra, que funciona como um centro de formação do
professor com cursos, materiais de apoio, chats, grupos de discussão e operando com
formação presencial e virtual conhecida, a partir da propaganda do governo mineiro, pelo
sugestivo nome de “A Escola da Escola”.
Como objetivos previstos, o geral remete à perspectiva de uma formação que garanta a
continuidade dos estudos e “instrumentos que favoreçam” a empregabilidade do aluno
concluinte. Entre os objetivos específicos constam desde o trabalho com temas que despertem
o interesse dos alunos, o que não se configura como objetivo e sim como tratamento de
natureza didática no sentido metodológico. Passa pelo desenvolvimento no aluno de sua
capacidade de inserção social, o que igualmente não cabe como tarefa pedagógica, já que
exige muito mais mediações do que a escola é capaz de realizar e depende igualmente do
sentido geral do desenvolvimento social.
188

Segundo os gestores da SEE a formação proposta está em consonância com a Resolução nº 2 de 2012 do
Conselho Nacional de Educação que define as diretrizes curriculares para o Ensino Médio. Esta experiência
também se insere no programa Ensino Médio Inovador –PROEMI- de acordo com a Portaria Ministerial 971
de 09/10/2009 cujo objetivo era induzir a reestruturação dos currículos do ensino médio. Segundo o portal do
MEC: ”O objetivo do ProEMI é apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras nas
escolas de ensino médio, ampliando o tempo dos estudantes na escola e buscando garantir a formação integral
com a inserção de atividades que tornem o currículo mais dinâmico, atendendo também as expectativas dos
estudantes do Ensino Médio e às demandas da sociedade contemporânea”. A adesão é feita pelas secretarias de
educação que recebem apoio técnico e financeiro através do programa dinheiro direto na escola. Há um
documento de orientação sobre o ensino médio inovador cuja estrutura é muito semelhante ao programa
Reinventando o Ensino Médio, publicado em 2013. No final deste mesmo ano o Ministério da educação, na
pessoa do Min. Aloísio Mercadante, lançava o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, cujas
medidas envolviam a capacitação de docentes e de gestores, a distribuição de Tablets e uma ajuda de custo de
R$ 200,00 por cursista. O pronunciamento (cujo link consta nas referências deste trabalho) traz as
características gerais que estão presentes nos projetos do governo de MG e do governo Federal e aponta para o
alinhamento nacional destas políticas. Contudo, a confirmação dessa possibilidade carece de pesquisa
específica sobre o tema. As datas coincidem no que diz respeito a implantação do Ensino Médio Inovador e do
Reinventando o Ensino Médio, contudo a experiência mineira antecede a aplicação nacional, em especial
quando tomamos o projeto Escolas- Referência como Piloto ( 2004).
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Outro grupo de objetivos toma o aluno como “cliente” que deve ter sua “liberdade de
escolha” garantida; outros abrangem as dimensões já apontadas do “gargalo” do ensino médio
como superar o abandono, garantir a permanência, elevar a proficiência, diminuir a distorção
idade série. Esses são os mais numerosos, o que nos leva a concluir que o aligeiramento da
formação e o número de certificações são tão importantes quanto a formação flexível.
O último grupo de objetivo diz respeito aos trabalhadores em educação e tratam da
garantia da formação permanente (adequada a uma maquinaria microeletrônica em constante
modificação) e a disponibilização de instrumentos que favoreçam “ a preparação para lidar
com as novas configurações do alunato e do perfil do conhecimento na atualidade” ( página
11).
O documento traça ainda uma breve justificativa para a reforma, no qual apresenta os
números da educação no estado. Recebe destaque o tamanho da rede e o número de atendidos.
É a segunda maior rede do país, atrás apenas de São Paulo, com 848.983 matrículas e
1.885.107, respectivamente. A rede estadual de Minas Gerais atende 87% das matrículas no
Ensino Médio. Utilizando dados do EDUCACENSO de 2012, a SEE/MG afirma que o estado
possui 55.813 docentes atuando nesse nível de ensino. Apresenta ainda as taxas de conclusão
e de abandono, dados do SAEB, PISA e os resultados do IDEB, e argumenta que Minas
Gerais vem melhorando progressivamente os resultados nos exames padronizados (p. 14-16).
Conclui que, apesar dos avanços, ainda há muito a ser feito e esse é um dos elementos
motivadores da proposta do Reinventando o Ensino Médio.
O modelo de implantação seguiu o processo do Projeto Escolas-Referência. Foram
selecionadas escolas em um pequeno grupo, dessa vez mais restrito, apenas 11, na região
metropolitana de Belo Horizonte, escolhidas pela caracterização de alto índice de
vulnerabilidade social, desigualdade, diversidade cultural, ocupação territorial desordenada
etc.
As escolas funcionaram como laboratórios e supostamente como grupo de
interlocução para o desenvolvimento do próprio projeto, a partir dos relatórios, avaliações,
retornos em círculos de discussão e de qualificação, nos quais os docentes, gestores e
funcionários contribuíram para o aprimoramento da proposta. Nesse laboratório inicial
apenas três áreas de empregabilidade foram implantadas: Comunicação Aplicada, Tecnologia
de Informação, Turismo 189.

189

Observamos que além destas áreas as demais pensadas que totalizavam 18 e que estariam distribuídas de
acordo com a região guardavam íntima relação com a forma que a produção e a acumulação assumem naquela
região e em estreita relação com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado.
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Para participar do laboratório, as escolas tinham que apresentar um patamar mínimo
(muito semelhante ao que já havia acontecido com as escolas de referência) como dados da
estrutura física: equipamentos de informática, laboratórios dessa área, novos computadores,
reformas e ampliação da rede lógica e física, recursos de multimídia que “pudessem viabilizar
o uso de novas tecnologias aplicadas à educação” (p. 21).
Para a instalação da área de empregabilidade, foi criado, com o apoio de uma
resolução, o cargo de coordenador geral, com carga horária, requisitos e funções especificadas
em legislação própria que cada escola passou a ter para a implantação do programa. Como
fica evidente, há a necessidade de gestão e controle do processo e, portanto, a valorização dos
cargos de chefia, conforme assinala o grupo de Brington, ao analisar o processo de trabalho na
sociedade capitalista sob o impacto da nova maquinaria.
A justificativa dos cargos criados está ancorada na necessidade de acompanhamento
do conjunto de mudanças implantadas em seu conjunto: currículos abertos, percursos
curriculares alternativos, medidas para favorecer a escolha consciente dos percursos
curriculares, instâncias formativas extracurriculares que são ações que precisam de
acompanhamento constante.
As formas que a apropriação do antivalor assume no modelo de gestão da terceira via
está presente também no Programa Reinventando o Ensino Médio. Os professores foram
ouvidos no sentido da melhoria da produção, bem aos moldes dos círculos de qualidade, pois
a concepção do programa se dá em outras esferas. Para cada área de empregabilidade a ser
desenvolvida, foram contratados consultores que montaram a primeira configuração da área.
O espaço de construção e interlocução entre consultores e coordenadores das 11 escolas que
receberam formação foi a Magistra.
O objetivo foi “assentar a base curricular das áreas de empregabilidade e,
simultaneamente, gerar material de natureza didática” (p. 21). Aqui, evidenciam-se as formas
de sedução e cooptação dos professores que ascendem à posição de coordenadores de
projetos, com remuneração diferenciada e são convidados a participar da elaboração de
material didático, sendo assim assimilados na “equipe”.
Por outro lado, expressa a redução da atividade criativa do trabalho docente, que não é
novidade do ponto de vista das condições concretas, sob as quais esse trabalho se realiza e
está cada vez mais assumido como forma de trabalho por parte dos gestores da educação
pública.
A geração de material didático e sua disponibilização em meios virtuais são de
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grande importância, uma vez que permitirá ao professor, bem como ao aluno, um
acesso amplo a aplicativos, vídeo-aula, exercícios e material bibliográfico de
amplo espectro. (p. 21).

O ano de 2012 foi o ano de laboratório, em que o projeto foi desenvolvido em todas as
suas dimensões, a partir das 11 escolas. O ano de 2013 foi o ano da expansão do projeto com
a intensificação das atividades com as mesmas escolas. A universalização está prevista para o
ano de 2014, com a capacitação de professores da rede estadual . A adesão se dá em caráter
voluntário e com o recebimento de uma bolsa de R$ 200,00 como ajuda de custo. Até o
fechamento deste trabalho, no início de julho, não havia curso ainda em realização 190.
As áreas de empregabilidade levantadas, previamente, no projeto foram 18 e cada uma
das onze escolas pode escolher 3 para implantar. São elas: a Recreação Cultural, entendida
como atividade cultural/recreativa para serem desenvolvidas em hotéis, hospitais, empresas,
cruzeiros marítimos, excursões, festas etc.; a Produção Cultural, como produção de eventos;
a Reciclagem, capacitação voltada para o manejo, seletividade, direcionamento e
reaproveitamento de materiais e também de difusão de práticas de sustentabilidade; Turismo,
como atividade voltada para a recepção, serviços a ele vinculados em geral, entretenimento e
interação; Comunicação Aplicada, como habilitação em mídias diversificadas; Tecnologia
de Informação, para apreensão da lógica de processos e sistemas de tecnologias pela
habilidade com diferentes ferramentas da área; Meio Ambiente e Recursos Naturais,
capacitação em melhoria de qualidade de vida, preservação e difusão de atitudes e
comportamentos sustentáveis; Gestão Pública, temáticas de gestão e administração pública
para atuação em ONGs, Comunidades e Governo; Lazer, quase exatamente igual à recreação
cultural; “Empreendedorismo e Gestão, desenvolvimento do potencial criativo, capaz de
transformar conhecimentos e bens em novos produtos inovadores e para a gestão de negócios,
com foco no planejamento, avaliação e gerenciamento de pessoas e processos”; Web Desig,
produção de sites e domínio das linguagens pertinentes; Desenvolvimento agrícola e
sustentabilidade, capacitação para agricultura familiar e preservação ambiental em pequenas
e médias propriedades; Vida e bem estar, “voltada para a melhoria da qualidade de vida,
individual e comunitária, através do acesso a noções básicas de alimentação, saúde, cultura,

190

Ao que tudo indica a capacitação dos docentes é a mesma do Programa de Fortalecimento do ensino médio,
no pronunciamento do Ministro Aloísio Mercadante em 25/22/2013. No qual é anunciada a capacitação de 25
mil professores para este ano, a distribuição de tablets e uma ajuda de custo de R$200,00 por professor com
direito ao seguinte comentário do, então ministro, que é economista de formação: “É muito pouco, mas
significa um ganho de mais de 10% no valor do atual piso salarial nacional” (em torno dos R$1.500,00).
Segundo conversa informal com professores da rede estadual boa parte dos que estão se voluntariando o fazem
pelo modesto recurso oferecido.
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lazer e trabalho, destinada ao desenvolvimento de atividades junto à diversidade das faixas
etárias”; Saúde familiar e coletiva, a formação do agente comunitário de saúde.
Fora dessas áreas e com uma dimensão de formação que é indicada como mais
complexa e que, supostamente, se identifica com o prosseguimento dos estudos, encontramos
quatro áreas. A primeira, não tão diretamente ligada tem um nome pomposo:
Desenvolvimento de habilidades cognitivas, que trata da capacitação voltada para o
desenvolvimento do raciocínio, “visando o processamento de informações e a compreensão
de padrões complexos, através de habilidades como inferência, abstração, memorização e
associação de idéias, acuidade auditiva, percepção artística, articulação verbal e montagem de
estratégias”. (p. 25).
As outras três áreas recebem o nome de estudos avançados e estão agrupadas em três
grandes áreas do conhecimento clássico: Linguagens, Ciências e Humanidades e Artes. São
estudos relacionados aos componentes do currículo básico comum, voltados para cada uma
dessas áreas. Em Linguagens, encontramos Língua Portuguesa (curiosamente as línguas
estrangeiras não estão aqui) e a matemática; em Ciências, estão os conhecimentos da natureza
e nas Humanidades e Artes , os conhecimentos afins.
O documento traz ainda nos anexos a proposta das grades curriculares que na sua
organização geral não difere muito daquelas das Escolas-referência. A grade se divide entre
formação geral que incorpora as disciplinas do currículo básico comum e a formação
específica que se subdivide em áreas de empregabilidade e conteúdos práticos tanto no diurno
quanto no noturno.
O conjunto de disciplinas para o 1º ano do ensino médio apresenta a grande do
currículo básico com as 12 disciplinas que o compõe. As áreas específicas contam com 5
aulas semanais, distribuídas nos eixos temáticos dessa formação. Mesmo nos Estudos
avançados a distribuição segue o mesmo padrão. Por exemplo, nos Estudos avançados de
Ciências ,o eixo conteúdos da área conta com 3 módulos- aula assim distribuídos: ciênciasmatéria prima e energia , duas aulas, tecnologia de produção uma aula, e o eixo
conhecimentos práticos com duas aulas.
Cabe ainda a pergunta no que esses Estudos Avançados diferem da formação para a
empregabilidade, ocupando-se de temáticas tão específicas, ainda que amplas, em relação aos
exames de ingresso na universidade. Ainda que eu não tenha formação na área para avaliar,
suponho que essa é uma formação um pouco mais “sofisticada”, no campo da
empregabilidade.
No curso noturno, os alunos dispõem de menos 3 aulas na grade do currículo comum e
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de menos 2 na formação específica. A defasagem de carga horária é preenchida com
atividades complementares que foram melhor explicitadas no documento de orientação que
passo

a analisar em seguida. O importante é ressaltar que a área curricular de

empregabilidade soma um pouco menos de 500 horas ao final dos três anos e, justo por isso,
conforme já foi dito em outra seção deste texto, não gera a certificação de curso técnico.
Apesar das fartas indicações da direção ético-política da proposta e da racionalidade
econômica que se apresenta a partir dela, é no caderno de orientações para a implementação
do projeto que vemos com maior densidade esses aspectos. É também nele que se evidencia a
maior diferença entre as ofertas, os turnos, o tipo de formação que cada “percurso” curricular
permite criar e evidencia o maior controle que o empresariado detém, através do governo, do
tipo de formação que deseja modelar.
A multiplicação de tipos de escola profissional, portanto, tende a eternizar as
diferenças tradicionais; mas dado que ela tende, nestas diferenças, a criar
estratificações internas, faz nascer a impressão de possuir uma tendência
democrática. Por exemplo: o operário manual e qualificado, camponês e
agrimensor ou pequeno agrônomo, etc. Mas a tendência democrática,
intrinsicamente, não pode consistir apenas em que um operário manual se torne
mais qualificado, mas que cada ‘cidadão’ possa se tornar ‘governante’, e que a
sociedade o coloque, ainda que ‘abstratamente’, nas condições gerais de poder
fazê-lo: a democracia política tende a fazer coincidir governantes e governados (
no sentido de governo e consentimento dos governados), assegurando a cada
governado a aprendizagem gratuita das capacidades e da preparação técnica geral
necessárias ao fim de governar. Mas o tipo de escola que se desenvolve como
escola para o povo não tende mais nem sequer a conservar a ilusão, já que ela cada
vez mais se organiza de modo a restringir a base da camada governante
tecnicamente preparada (...) retorna-se às divisões em ordens juridicamente fixadas
e cristalizadas ao invés de superar as divisões em grupos: a multiplicação das
escolas profissionais, cada vez mais especializadas desde o início da carreira
escolar, é uma das mais evidentes manifestações desta tendência (GRAMSCI,
1989, p. 137).

A citação é longa, mas nos ajuda a pensar na dimensão e no peso, para as gerações
presentes e futuras, do que essa reforma curricular, em particular e o conjunto das reformas na
educação indicam como sociabilidade e princípio educativo. Conforme elaborações de
Kuenzer (1999), as propostas são altamente regressivas, embora todos os enunciados,
apresentações e objetivos busquem ancorar-se em propostas humanistas. Essas são estratégias
de convencimento, em especial dos docentes.
A citação de Gramsci nos remete ao aprofundamento das diferenças de apropriação do
conhecimento e a ampliação da desigualdade nas dimensões de leitura e compreensão do real,
das ferramentas de leitura de mundo que serão sistematicamente negadas aos estudantes das
escolas estaduais de Minas Gerais e que serão distintas, inclusive, dentro da mesma escola.
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O documento caderno de orientações do programa Reinventando o Ensino Médio foi
criado para organizar o trabalho de implantação nas 122 escolas (número ampliado para 233)
e preparar a universalização para o início de 2014. Destina-se ao conjunto dos trabalhadores
da escola e constitui um passo a passo que cobre desde a organização de turmas até o estágio
curricular e a avaliação. A análise desse documento nos permite vislumbrar o como se fará e
com que meios se fará a implantação do novo currículo.
Toda a abordagem inicial é reprodução do documento de apresentação e dispensa a
retomada aqui. Cabe destacar apenas, na seção 2, referente às áreas de empregabilidade, o
apelo constante para que a escola se articule à comunidade e que as ações desenvolvidas
sejam adequadas às necessidades comunitárias, então, observamos um primeiro desvio da
perspectiva original. Igualmente, cabe destaque ao grau de subjetivismo presente na
argumentação que coloca para o corpo de trabalhadores da escola que a mudança de formas
cristalizadas de trabalho escolar depende mais da nossa vontade de mudar do que de qualquer
outro elemento “externo”.
Mudar todo um sistema solidamente estabelecido na cultura escolar não é uma
tarefa simples e não poderá ser feito de um momento para o outro. No entanto, há
mudanças que podem ser efetivadas porque recaem no círculo da
responsabilidade de cada um de nós e se referem mais a mudanças e disposições
interiores que as alterações das condições externas em que o trabalho educativo se
realiza. (REINVENTANDO, CADERNO DE ORIENTAÇÕES, p. 4).

A escola, na concepção desses gestores, é um ponto de partida para a construção do
saber sistematizado e não um dos espaços de sua apropriação e produção, conforme
defendemos, a partir de Saviani, Frigotto, Kuenzer e outros.

Para tanto a escola deve ser percebida como ponto de partida na construção do
saber sistematizado, promovendo o desenvolvimento humano, por meio do resgate
das características individualizadas, da autoestima do educando e do educador.
(REINVENTANDO, CADERNO DE ORIENTAÇÕES, p. 4).

Além da visão restritiva de ser humano, focada no conceito de indivíduo, abstraído do
conjunto das relações que constituem as experiências de objetiva e subjetivação que modelam
sua consciência, por fim, sua humanidade. Ainda consideram a escola pública espaço
salvacionista da “autoestima” de alunos e professores, quando tudo depende das disposições
interiores e de nossa responsabilidade para mudar!
Para a implantação do projeto, todos os segmentos deverão participar dos seminários
sobre a mudança curricular (que, no entanto já está decidida). Professores, gestores (assim
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mesmo separados como se os diretores não fossem professores), funcionários, alunos, pais
todos deveriam participar e a condução do processo com registro em ata cabe ao diretor da
escola.
O motivo dos seminários é apresentar a mudança curricular, explicar aos pais e alunos
suas “vantagens” e construir a escolha do “cardápio” das áreas de empregabilidade, além de
orientar os pais e os alunos em tudo o que lhes for pertinente. Eram dezoito áreas iniciais,
agora são dez das quais a escola pode escolher três para operacionalizar.
Todos os passos do seminário da interlocução com a comunidade escolar e as escolhas
feitas são registrados no sistema on-line próprio que é o SIMADE (Sistema Mineiro de
Administração Escolar). Após a definição das áreas e tendo a minuta dos cursos em mãos, a
administração escolar deve reunir-se com os docentes e verificar entre eles quais os que têm
“perfil” para trabalhar com as áreas de empregabilidade.
Os gestores da SEE fazem questão de lembrar que ao optar por alguma área de
empregabilidade o professor não terá nenhum prejuízo em seus direitos adquiridos, inclusive
na contagem de tempo e em outros quaisquer. As áreas que permaneceram foram:
comunicação aplicada, desenvolvimento agrícola e sustentabilidade, empreendedorismo
e gestão, meio ambiente e recursos naturais, saúde familiar e coletiva, tecnologia da
informação, turismo e os estudos avançados de linguagens, ciências e humanidades e
artes.
Antes de tratar das formas de constituição de turmas, a chamada enturmação, os
gestores destacam quais são as atribuições da direção da escola, ou suas “competências”.
Nesse item fica evidente o grau de concentração de atribuições no cargo, e, diretamente
relacionado a isso, o grau de exploração desse docente. Para serem cooptados para tantas
atribuições, os gestores, ao longo da cadeia vertical de trabalho, assinam contratos de gestão
através dos quais se comprometem com metas. Dentro dos limites de suas competências e no
atendimento das metas, o gestor tem total autonomia para agir. Isso lhes confere muito poder,
a partir do seu cargo para baixo e, associado aos mecanismos de avaliação individual, é a raiz
da exacerbação das várias formas que o assédio moral assume hoje.
No caso específico dessa reforma, essa condição não fica tão explícita, pois o governo
necessita ter o controle de todos os passos na implantação. São competências da direção:
observar o quantitativo de alunos permitido por turma; a organização das turmas; número de
alunos e formas de organização; criação de novas turmas em função de excedentes de alunos,
para tudo devem solicitar a autorização da superintendência regional de ensino.
Há um controle bastante rígido sobre a distribuição dos alunos. Para a abertura de
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novas turmas a direção deve respeitar o quantitativo maior do que 50% do limite máximo das
turmas completas. Isso faz com que, hoje, no estado, existam turmas de 50 ou até mais alunos.
O imperativo da racionalidade, em prol da “produtividade”, apropriação do mais antivalor, se
expressa a cada parágrafo da reorganização da escola em função da nova proposta curricular.

Verificar se as turmas se as turmas formadas pela escola foram adequadamente
alocadas nas respectivas salas de aula, observando o número de alunos de cada
turma, assim como as dimensões das salas, com o objetivo de assegurar o
máximo aproveitamento das condições de infraestrutura física de que a escola
dispõe. (REINVENTANDO- CADERNO, p 08, grifo meu).

Os alunos “não enturmados” devem ser redistribuídos nas salas e deve-se observar o
princípio da razoabilidade. Talvez não seja possível alocá-los nas turmas da área que
escolheram e isso gera problemas que a SEE define que estão sob a responsabilidade da
escola resolver, mas não explicita como conciliar os interesses dos alunos (sobre os quais se
justifica toda a reforma), as demandas da comunidade (igualmente apresentadas como sendo
centrais) e os rígidos moldes sob os quais estão definidas as formas de oferta do novo
currículo.
Para evitar a abertura de nova turma, a escola pode, inclusive, redefinir o turno de uma
ou mais turmas para compatibilizar o número de alunos com outros espaços enfim, todo
esforço é válido para “não abrir novas turmas desnecessariamente”. O que não é dito é qual a
noção de necessidade e para quem ela será observada e a solução garantida.
Toda a rotina está definida no documento. O que se fará e como se fará na primeira
semana de aulas, a organização dos horários o encaminhamento do seminário tudo descrito
nos seus detalhes, com as possíveis variações e soluções e as formas de registro e
documentação do processo.
Na organização do seminário, evidencia-se a autonomia no sentido de arcar com a
responsabilidade dos custos do seminário, de todo o material de divulgação, de folders,
cópias da proposta, equipamentos e o que mais for necessário, com recursos da caixa escolar
para que os professores e o coordenador possam desenvolver o “Seminário do Percurso
Curricular”.
A primeira etapa é interna, para que todos os funcionários e professores se apropriem
da proposta e depois a segunda etapa é aberta aos pais e alunos. As normas, o caderno de
orientações e de apresentação, as resoluções devem ser estudadas pelo conjunto da escola
antes de convidar os pais. Para a reunião da primeira etapa, a SEE considera importante a
presença da Inspeção (o que pode gerar algum constrangimento às críticas ao projeto).
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Os pais ou responsáveis pelos alunos devem validar a escolha da área de
empregabilidade dos matriculados e isso deve ficar documentado na escola. Cada passo do
seminário está pensado, inclusive nas técnicas de apresentação e abordagem dos pais e alunos,
e totalizam 14 itens de orientações.
Para a escolha da área da empregabilidade, a SEEE solicita que a escola tenha todas as
precauções na escolha feita pelo aluno e que esclareça toda e qualquer dúvida de forma a
evitar arrependimentos na escolha. Fica evidente que flexível é o trabalhador, pois as
condições gerais, tanto para os docentes quanto para os alunos, são rígidas e de controle
minucioso do passo a passo a ser dado.
A abordagem flexível do currículo visa não deixar margem nem mesmo para que o
aluno reveja sua escolha! Há pouco espaço para o erro , a correção de percurso, o
amadurecimento pela “experiência” supostamente tão valorizada nas pedagogias do aprender
a aprender.
As turmas devem ser remanejadas após a escolha da área de empregabilidade (após o
primeiro ano de núcleo comum ter sido concluído) e, aqui, a dinâmica da redução dos custos
fica mais evidente contra a suposta liberdade de escolha do aluno, argumento tão ao gosto da
ideologia liberal que não se sustenta diante da materialidade que essa política assume.
Conforme a lógica do governo, se uma área tiver alunos suficientes para reagrupá-los,
basta seguir suas escolhas (óbvio). Se as escolhas dos alunos não forem suficientes para
reagrupá-los, formando uma turma por área de empregabilidade, a escola deverá manter
as turmas já criadas e os alunos devem ser remanejados, agrupados nos horários
correspondentes às aulas da área de empregabilidade (na forma prevista pelo sistema de
administração escolar) e persistindo o problema e as dúvidas, essas devem ser encaminhadas à
superintendência regional.
É importante observar que o aluno pode ser trocado de horário para atender à
racionalização do trabalho dentro do novo currículo. Isso significa que o aluno que ingressar
nessa modalidade de ensino também será outro, provavelmente estamos diante de um
processo amplo de exclusão do ensino médio regular de uma parcela expressiva de jovens.
Essa suspeita exigirá acompanhamento da implantação da proposta.
Conforme relatos de militantes sindicais do Sind-UTE/JF, há denúncias de
fechamentos de salas de aula do ensino médio noturno, em Juiz de Fora e em várias cidades
da região e será preciso acompanhar esse fenômeno para identificar qual relação guarda , se
guarda, com a nova proposta curricular.
Outro dado que parece corroborar essa suspeita é a exigência por parte da secretaria de
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estado de que o aluno do curso noturno apresente a carteira de trabalho para ter a matrícula
assegurada no noturno. Em um país onde prevalecem, historicamente, as relações precárias de
trabalho e essa precariedade recai, principalmente sobre os jovens, isso é um sinal de exclusão
desses estudantes do sistema de ensino estadual191.
Viabilizar essa nova grade exigiu a extensão da carga horária, com o acréscimo do
sexto horário para o diurno. O texto inicia a apresentação abordando a democratização do
ensino e a necessária prática do diálogo para dirimir os conflitos que, possivelmente, surgirão
pelo acréscimo do sexto horário. A responsabilidade dessa mediação de algo criado fora da
instância da escola e que chega como normatização é do diretor, do professor e dos
funcionários. A SEE solicita a busca do consenso e aponta o caminho pelo argumento da
“qualidade” maior na formação como “contribuição valorosa” para sua formação profissional
e no “preparo para outras conquistas futuras como o PROEB e o ENEM” (p. 14). Para dar
cabo da espinhosa tarefa de cumprir o sexto horário, a SEE é taxativa:

No tocante à equipe de professores, caberá desenvolver no sexto horário, aulas
mais criativas e dinâmicas, atrativas e significativas, que envolvam a participação e
o desejo de permanência do aluno na escola e promovam o diálogo constante,
trazendo o aluno para o papel de sujeito partícipe desta transformação. (p. 14).

Sem nenhuma grande mudança na infraestrutura escolar, contando com as
“disposições interiores” e a “responsabilidade de cada um”, amplia-se a jornada de trabalho
do professor e do aluno, e caberá ao professor, tornar essas aulas significativas e com a
participação dos alunos. Imagino esse trabalho dinâmico e participativo em uma sala com 50
ou mais alunos. A cada passo, no qual se evidencia a forma de implantar a proposta, mais
sobressai a redução de custos, a intensificação do trabalho e o não investimento na educação,
apesar do discurso humanista e democratizador.
A SEE sugere a adoção de assembleia escolar para dirimir as dúvidas e sugere o
envolvimento do colegiado escolar, da superintendência e da inspeção escolar para essa
empreitada. Sugere o convite também a representantes da equipe de educação das prefeituras
e afirma que “quanto mais pessoas tenham conhecimento e se envolvam de forma positiva
com as ações do Reinventando o Ensino Médio, melhor”!(p. 14).
Quando a discussão chega àgarantia da carga horária do aluno do ensino médio
noturno, começam os problemas relacionados a maior precarização do trabalho tanto para
alunos como para professores. Os alunos do noturno, para integralização de 3.000 horas, terão
191
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um total de 500 horas organizadas na forma de projeto, das quais 300 horas serão para
conteúdos interdisciplinares aplicados (relacionados ao Currículo Básico Comum) e 200 horas
para conteúdos práticos na área de empregabilidade.
Chama a atenção a dissociação entre o projeto de conteúdos interdisciplinares, voltado
para o currículo básico, e os conteúdos práticos de empregabilidade, como se a
empregabilidade fosse apenas “prática” e não envolvesse elaboração teórica. Observa-se,
assim, para além da apreensão imediata de aparente modernização e flexibilidade, de um
currículo dinâmico e atraente, maior fragmentação da formação e aprofundamento da
dissociação entre o pensar e o fazer, entre a teoria e a prática. Os alunos terão três eixos de
formação que estão dissociados, apesar do conceito de interdisciplinaridade aparecer, e já
vimos que ele não indica a recomposição da totalidade na forma que os gestores da SEE o
apresentam.
A forma como cada escola irá trabalhar os conteúdos interdisciplinares, respeitada a
legislação em vigor, poderá ser decidida de acordo com as especificidades da escola e sua
“vocação” ,promovendo a adequação e a conformação mais detalhadas da apropriação do
trabalho interdisciplinar. Toda a equipe de trabalho deverá nos primeiros dias de planejamento
organizar a proposta pedagógica do projeto que deverá ser

aplicado

por

todos

os

professores da escola e não apenas pelos da área de empregabilidade.
Como todos os professores estarão com suas cargas horárias preenchidas e essas 300
horas é ampliação da carga horária do aluno, o trabalho com projeto para conteúdos
interdisciplinares, caracteriza-se como sobre-trabalho, é a intensificação do trabalho, já que a
ampliação está colocada na rede pelas possibilidades de extensão de carga horária e pelas
“exigências curriculares”.
Caberá à coordenação estabelecer mecanismos de controle sobre a participação dos
alunos e seu desempenho escolar e, inclusive, recomenda-se que haja diário específico para o
registro dessas atividades. A SEE indica, ainda, o formato do projeto, os itens que devem
constar na sua elaboração, o cronograma para sua preparação. Os professores se reúnem em
grupos de discussão e registram todos os passos do trabalho para facilitar a relatoria. Sua
redação final cabe ao coordenador.
Cada item do projeto é apresentado e tem a dinâmica de construção indicada pela SEE
e ,além do “como” fazer, traz orientações mais gerais, pedagogicamente, construídas. Ainda
dentro das características escolanovistas, o documento aconselha a participação dos alunos na
escolha do tema a ser estudado e isso, do nosso ponto de vista, é desejável. Contudo, o
argumento indica mais uma vez o uso das concepções não diretivas na educação: “Eles sabem
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melhor do que ninguém quais temas têm interesse em aprender” (p. 17).
Mas, se o objetivo do novo currículo é melhor preparar os alunos para um mundo em
transformação e se os documentos apontam o despreparo de famílias, escolas e que os jovens
muitas vezes ficam “perdidos” no momento de escolher, como deixar que eles decidam? Os
documentos do novo currículo bem como os das experiências anteriores são repletos dessas
contradições, o que indica pouco ou nenhum compromisso, até mesmo com as pedagogias
licenciosas que supostamente utilizam.
Ainda na oscilação conceitual e teórica, presente nessas abordagens, o conteúdo é
interdisciplinar e o projeto multidisciplinar, segundo a orientação da SEE. Ainda quanto ao
tema, os gestores indicam que esse não deve estar centrado na área de empregabilidade, mas
de uma forma mais geral na contribuição do enriquecimento curricular do aluno e no
fortalecimento de sua aprendizagem. Fica evidente o esvaziamento dos conteúdos do regular
noturno em relação ao diurno, dentro da nova proposta curricular, e, de ambos, em relação à
formação clássica.
No que diz respeito aos objetivos gerais, são apresentados vários que buscam
caracterizar a finalidade do projeto e sua dimensão humanista e, finalmente, no último
objetivo proposto, é apresentado o foco principal: “Quais competências específicas serão
desenvolvidas?” (p. 17). E é esse objetivo que indica a linha estruturadora da dimensão
flexível do currículo, focando em habilidades generalizadas em contraposição à formação
com base em disciplinas e conhecimentos claramente estabelecidos, migrando da posição de
busca pela qualificação para as “competências” 192.
Quando atingimos os objetivos específicos, torna-se mais evidente que a SEE não sabe
o que quer ou espera desenvolver com esses projetos, ou, pelo menos, o que o governo deseja,
mediado pela SEE, não está relacionado a sua aplicação. Não há nenhuma indicação, além de
que eles devem ser poucos, preferencialmente, dois. Contudo, o exemplo dado nas orientações
é tão raso que é difícil acreditar que uma reforma curricular, nas proporções que o governo
mineiro está propondo, tenha como objetivo, esse tipo de “formação”. Daí minha suspeita de
que há na verdade um deslocamento do foco dos interesses e que o objetivo é, em grande
parte, o esvaziamento da formação.
Podemos citar um projeto cujo tema seja “Meio Ambiente” em que um dos
objetivos específicos poderá ser: tornar o ambiente da própria escola mais
agradável, mais limpo, mais saudável e mais bonito. (p. 18).
192
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Desnecessário lembrar que estamos abordando o ensino regular noturno, com jovens
trabalhadores, de uma área ampla chamada conteúdos interdisciplinares e que consome, do
tempo de trabalho objetivado de professores e alunos, 300 horas da grade curricular. Além
disso, existem escolas mineiras que hoje funcionam em antigos motéis e postos de gasolina e
a grande maioria não possui nem quadra de esportes e nem refeitório. O exemplo beira a
indecência193.
Com uma perspectiva tautológica, propõe-se que o projeto esteja articulado ao projeto
político pedagógico da escola e que leve a escola a repensar seu projeto político pedagógico.
Também a justificativa se confunde com os objetivos e não indica nenhuma outra perspectiva
senão que o corpo docente indique quem se beneficia com o projeto dos conteúdos
interdisciplinares e sua importância. Outro aspecto que demonstra a simplificação geral das
atribuições é a concepção de metodologia ,que, na verdade, não apresenta apenas uma, mas
características inerentes ao trabalho coletivo e não ao tratamento que será dado aos conteúdos
em si. A metodologia deve ser colaborativa, pois almeja a participação de todos na
construção, integrativa que nada acrescenta, pois reproduz com outras palavras a colaboração
, ao nomear cada seguimento da escola que deve ser “envolvido” pela proposta, e
multidisciplinar, ao reunir pessoas com trajetórias de formação distintas.
No entanto, a dimensão educativa do trabalho aparece indicada, pois a metodologia
também deve indicar como irá contribuir para o desenvolvimento de “novas formas de
aprendizagem de modo a enfatizar o desenvolvimento de habilidades e competências de
todos os profissionais da escola” (p.18, grifos nossos). O projeto é, antes de tudo, uma
mediação “pedagógica” para os trabalhadores em educação e é a simplificação de formação
para os alunos e redução de custos para o governo no que diz respeito ao gasto direto com a
formação do aluno.
Entretanto, esses recursos podem vir a ser carreados para a iniciativa privada mesmo
dentro da rubrica educação, conforme explicitarei ao final da análise desse documento. O
processo de trabalho também é objeto do outro item da metodologia. O documento questiona
como o tempo e os espaços escolares serão redimensionados, de modo que as atividades ,que
envolvam equipes multidisciplinares e alunos, possam ser desenvolvidas, integralmente, no
ambiente escolar. (p.19).
A avaliação, sendo estratégica nesse projeto de gestão, ocupa um importante lugar,
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ainda mais como mecanismo de ajuste, de regulação e de controle, que assume. A SEE indica
a necessidade de registro de todas as atividades desenvolvidas, como foram desenvolvidas,
profissionais envolvidos, alunos etc.. Isso deve ser feito através de reuniões (no modelo da
reconversão já indicado nesse texto), relatórios e outros meios que a escola julgue relevante.
Ainda ressalta que essa área do currículo será acompanhada de perto pelo coordenador do
projeto pela superintendência regional e pela própria secretaria. Ainda há a necessidade de
atentar para a elaboração e registro dos efeitos observados e de como será socializado o
aprendizado por ele proporcionado (para trabalhadores e alunos).
Já os conteúdos práticos da área de empregabilidade, para o noturno, serão
desenvolvidos por professor específico, com atividades em sala de aula e em outros espaços
pertinentes. É importante ressaltar que as atividades serão desenvolvidas pelos alunos e,
apenas, monitoradas pelo professor. Mais uma vez o imperativo do registro tanto das
atividades como dos procedimentos em cada etapa da proposta devem ser registrados.
Para o turno da noite, a escola deve desenvolver um projeto que pode utilizar as
atividades presenciais desenvolvidas pelos alunos do diurno como “modelo”, sendo que está
sendo inaugurado um novo tipo de ensino à distância. As atividades serão desenvolvidas pelos
alunos e “recolhidas” pelos professores de empregabilidade e outro professor acompanha a
atividade e “atesta” que o aluno a realizou. Para a comprovação da carga horária, basta a
conferência feita nesses moldes com o aval de outro professor! É uma “nova” edição dos
“estudos independentes”.
A isso, o governo de Minas chama “inovação” e revolução na educação. Quando não
há turmas no diurno com áreas de empregabilidade que possam ser “acompanhadas” pelo
noturno, os professores devem criar um “projeto” que deve seguir o mesmo princípio e
formato dos conteúdos interdisciplinares, a fim de suprir a carga horária do aluno. O
argumento não podia ser mais cínico.

A razão deste projeto é tornar a aprendizagem ativa, interessante, significativa, real
e atrativa para o aluno, englobando a educação em um plano de trabalho agradável,
sem impor conteúdos da área de empregabilidade de forma autoritária. Assim
o aluno busca e consegue informações, lê, conversa, faz investigações, formula
hipóteses, anota dados, calcula, reúne o necessário para a solução de conflitos
cognitivos e, por fim, converge para a construção de novas estruturas de
pensamento. Desta forma ele disporá de meios para desenvolver a parte prática do
currículo do Reinventando o Ensino Médio. (p. 21-22, grifos nossos).

A segunda maior economia do país, em termos de PIB, justifica, assim, a precarização
do ensino. É necessário destacar como as pedagogias não diretivas (do a aprender a aprender)
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acabam por justificar essas práticas que resultam em negação do acesso ao conhecimento
sistematizado, sob o argumento da democratização da educação e das práticas escolares. Com
Gramsci, Frigotto e Kuenzer, utilizados ao longo desta tese, podemos perceber o reforço das
funções que a escola assume na sociedade capitalista e seu refinamento, ao segmentar, em
variados percursos curriculares, a formação do aluno da classe trabalhadora.
Na página 22 do caderno de orientações, existem várias sugestões de atividades que
podem ser desenvolvidas, a partir da elaboração do projeto, que incluem desde experimentos
em laboratório até elaboração de cartas e panfletagens em um rol de atividades que caberiam
em um modelo curricular clássico e que ainda carecem de instalações escolares adequadas
para o seu desenvolvimento, o que, infelizmente, a rede de escolas de Minas Gerais não
dispõe.
Segundo o documento em questão, “no processo de inovação curricular, do qual o
trabalho com projetos faz parte, há que ser romper com a concepção de neutralidade dos
conteúdos escolares que passam a ganhar significados diversos dos alunos” (...) e ainda que
“O acervo de conteúdos transmitidos, na classe, durante as fases de um projeto supera,
em muito, os conhecimentos que poderiam ser adquiridos em aulas expositivas e outras
atividades” (p. 22, grifos nossos), ou seja, o trabalho docente é secundário e o aluno aprende
muito mais sozinho do que com a mediação docente. A precarização e a intensificação do
trabalho docente, tendo a reconversão como elementos da reforma, ficam ainda mais
evidentes nas observações finais sobre os conteúdos práticos.
No Reinventando o Ensino Médio Noturno, é expressamente proibido distribuir
aulas do conteúdo prático entre os professores efetivos e os efetivados da escola.
Da mesma forma está vetada a designação de professores para esta área, já que não
há módulos-aula destinados ao conteúdo prático do noturno e, sim, carga horária
que será desenvolvida sob a forma de projeto. (p. 22).

O destino comum de professores e alunos, precário e flexível, está selado. Aos
professores caberá o sobre-trabalho pelo acompanhamento das atividades, avaliações,
relatórios e registros de toda ordem. Como não há módulo- aula a ser distribuído, também não
há 1/3 de atividade extraclasse a ser reservada, pois essa se refere sempre aos módulos.
Assim, os projetos permitem a apropriação de trabalho não pago pelo governo na forma de
extração de mais antivalor. Aos alunos, caberá a responsabilidade sobre o processo de seu
aprendizado.
A condução deste percurso se caracteriza pelo abandono do aluno, uma forma de
inclusão excludente, conforme nos indica Kuenzer (2002).
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A distribuição de carga horária dos conteúdos curriculares das áreas de
empregabilidade é outro aspecto importante abordado no caderno de orientações. As aulas
devem ser distribuídas entre os professores efetivos e efetivados, que receberão capacitação
ao longo do ano e que serão acompanhados pela equipe do programa Reinventando o Ensino
Médio. Caso a necessidade de professores persista, a escola e a superintendência deverão
buscar alternativas para solucionar o problema, respeitando as resoluções e as orientações
gerais quanto à designação.
Cabe ao professor da área de empregabilidade planejar e organizar as atividades,
acessar as propostas curriculares das áreas com as quais irá trabalhar, inclusive o material
disponível no Centro de Referência Virtual do Professor.
Cabe lembrar que o professor, em questão, é o efetivo que assume as aulas ou por
extensão curricular, ou por exigência curricular, ou por complementação de sua carga horária
e que são professores formados para as disciplinas clássicas do currículo que flexibilizam sua
atuação, assumindo novas áreas de conhecimento para as quais não tem formação específica.
É a exata imagem da reconversão docente. Além disso, esse professor deve estar imbuído,
subjetivamente, de certos valores e comportamentos que o governo espera que o servidor
desenvolva.

Como a aprendizagem é um processo contínuo, o professor deverá ser um
investigador de conteúdo e, ao mesmo tempo, um agente capaz de provocar
mudanças qualitativas em determinadas realidades humanas, além de interrelacionar conteúdos e opiniões, colaborando para a produção de novos
conhecimentos; estimular o desejo de conhecer o mundo e de atuar sobre o mesmo,
lidando com os conflitos e problemas de naturezas diversas. (p. 24).

Ainda sobre os professores que assumem as disciplinas das áreas de empregabilidade,
podemos inferir que são aqueles cujas disciplinas ficarão ainda mais marginalizadas nessa
reificação positivista: artes, educação física, sociologia, filosofia, principalmente ,e devem ser
esses os mais “incentivados” a buscar essas aulas, iniciando a reconversão docente.
O documento indica ainda que o professor deve buscar os conteúdos dos espaços
virtuais disponibilizados pelo governo de Minas Gerais e pelo Governo Federal nas áreas
específicas e cita, como exemplo, o Ministério do Turismo, a Secretaria de turismo, o
SEBRAE, e que “é desejável que o professor reserve um tempo para a pesquisa”.
Os gestores aconselham, ainda, a busca de outras fontes de enriquecimento como
órgãos públicos locais, empresas público-privadas ou outra fonte para seu plano de trabalho e
“sempre com um olhar voltado para a aprendizagem criativa e significativa, que promova o
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sucesso do aluno”. (p. 25).
Os gestores são enfáticos e reforçam continuamente a necessidade do estudo da
autoformação dos docentes e solicitam aos diretores que reafirmem que não há perdas na
carreira pela assunção das aulas de empregabilidade e que todos os direitos de seu cargo e
função continuam garantidos. Cabe destacar que só não estarão garantidos após as mudanças
no Estatuto dos servidores, mas isso não guardará relação direta com o projeto e não será
identificado como tal.
A capacitação geral dos docentes foi feita em 2013, via convênios com Instituições de
Ensino Superior e a Magistra. Essa capacitação será estendida aos demais professores em
2014, ano da universalização do novo currículo. Apesar disso, até o mês de junho de 2014,
essa formação não havia se iniciado.
Ainda quanto ao currículo, haverá a oferta de uma segunda língua estrangeira, que no
caso do noturno será ofertada no contraturno, pois não há possibilidade de encaixe na grade
regular. Obrigatoriamente a SEE deve oferecer o Inglês ou espanhol e a escolha fica a cargo
da comunidade escolar. Seguem-se observações sobre o histórico escolar e a ficha individua
do aluno e sua adaptação ao currículo flexível.
Há ainda alguns elementos de destaque para o estágio curricular. Este é um item
interessante, pois a proposta do Reinventando não gera certificação técnica, não há
habilitação, mas sim formação generalista que “favorece” à empregabilidade. Logo, não
deveria haver estágio. Ele aparece aqui como opcional e como meio de enriquecimento
curricular. Suponho que essa seja uma forma de viabilizar o encaminhamento dessa mão de
obra “qualificada” para as empresas que podem pagar ajuda de custo, mas, e em contrapartida
terão a possibilidade de “explorar” esse jovem, em algum programa de responsabilidade
social que propicie a experiência profissional ao aluno em formação194.
As avaliações seguem a regulamentação geral da SEE em suas resoluções e portarias.
As avaliações da área de empregabilidade seguem orientação específica através da resolução
SEE/MG nº 2.197 de 26 de outubro de 2012, os artigos 69 a 81 que normatizam as avaliações
e não fogem às orientações gerais já consolidadas no trabalho educativo, pois dentro da escola
e, individualmente, privilegia-se a avaliação formativa, processual, qualitativa e criam-se
várias possibilidades de aprendizagem, acompanhamento sistemático etc., mas tudo isso deve
194

Recentemente recebi por uma rede social um aviso de abertura de inscrições para “jovem aprendiz” no Banco
Estatal Caixa Econômica. Eram 3.000 vagas distribuídas entre adolescente aprendiz 14 a 17 anos e jovem
aprendiz de 18 a 24 anos. Este anúncio provocou a reflexão sobre esta qualificação generalista casada ao
estágio curricular. Estas “oportunidades” podem estar inclusive, em negociação através de parcerias do
Governo do Estado com as empresas mineiras.
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se confirmar com as avaliações de larga, escala cujos fundamentos são o oposto daquelas.
Sobre matrículas e a adaptação pedagógica dos alunos, todos os processos visam ao
atendimento do aluno em suas demandas e à sua adaptação quando da troca de cursos,
mudança de escola, necessidade de mudança de turno etc. A única restrição diz respeito,
sempre, ao número abaixo dos 50% de alunos para formar nova turma ou ao número mínimo
de 20 alunos.
Nesses casos, o remanejamento dos alunos independe da escolha que tenham feito por
esta ou aquela área. Ainda assim, caberá à escola, e ao corpo docente, motivar esses alunos
para aceitarem a nova condição (p. 31). As orientações finais e anexos reforçam as linhas
gerais e os princípios declarados do programa e apresentam os formulários para a realização
dos seminários, os termos de adesão e as fichas de escolha das áreas de empregabilidade a
serem preenchidas por pais e alunos.
Para uma breve explicitação do que é a área de empregabilidade, selecionei dois
cursos para indicar suas linhas gerais: Estudos avançados de ciências e também o curso de
empreendedorismo e gestão 195. A grade é padrão. São duas disciplinas por ano com
conteúdos da área e mais uma com os chamados conteúdos práticos. No primeiro ano, os
conteúdos da área são: fundamentos de gestão e planejamento e ambiente empresarial.
Para o segundo ano, são: contabilidade e finanças e gestão de pessoas. Para o terceiro
ano, são: marketing e recursos humanos e avaliação de desempenho. As disciplinas de
conteúdos práticos são respectivamente: empreendedorismo, análise de custos e formação de
preços, plano de negócios. As atividades das disciplinas de conteúdos práticos são, em geral,
muito simples. Consistem em visitas técnicas, confecção de relatórios, convites para
palestrantes que desenvolvam o tema do empreendedorismo e, ao final do primeiro ano, é
esperado que o aluno já tenha definido um negócio. No segundo ano, as atividades práticas
giram em torno do negócio escolhido e será voltado para tomadas de preços, construção de
planilhas de custos e outros.
A ideia de garantir uma formação mais dinâmica e adequada à “sociedade do
conhecimento” sucumbe ao observarmos as disciplinas. Não formam um todo estruturado, ao
contrário, parece uma coleção de temas pouco articulados. O aluno adquire uma visão geral
de alguns aspectos da área da administração, mas não recebe uma formação integrada e
estruturada. Além disso, a carga horária total fica bem abaixo do mínimo para certificação
técnica, o que significa que, se o aluno desejar trabalhar nessa área e quiser encerrar sua
195

Conseguimos as ementas de 4 áreas apenas: Turismo, Ciência avançada, Empreendedorismo e gestão e
tecnologias de informação e comunicação.
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formação no ensino médio, deverá buscar o ensino técnico, pois não sairá habilitado pelo
Reinventando o Ensino Médio.
Essa condição da reestruturação, a fragmentação, fica mais evidente quando
analisamos os conteúdos voltados para os estudos avançados, que, supostamente, direcionam
o aluno para a formação superior. Aqui, a área recebe o nome de conhecimentos específicos.
No primeiro ano, os alunos se dedicam aos estudos de matérias- primas e energia
juntamente com a tecnologia de produção. No segundo ano, o aluno se dedica a “Avanços e
experimentação” e ainda à tecnologia da produção II. No terceiro ano, tecnologia
criminalística: química, física e biologia forense e ainda Nanotecnologia. Para os conteúdos
práticos, o aluno dispõe de três práticas de ciências. Esse programa não traz a bibliografia e
nem as atividades práticas.
Mesmo no caso de Estudos avançados em ciências, a presença da produção é
marcante. Os conteúdos são a ela relacionados e embora não haja tanta fragmentação, como
no anterior, há uma distância entre a proposta original, que é preparar o aluno para os exames
para o ingresso no ensino superior (especialmente o ENEM), e a direção do conteúdo, mais
voltado para as ciências aplicadas à produção. Também não fica bem resolvida a organicidade
desses conteúdos em relação ao Currículo Básico Comum.
O documento de apresentação trouxe fotografias das atividades desenvolvidas pelos
alunos nas áreas de empregabilidade, nas escolas do plano piloto. Citarei alguns exemplos
aqui a título de ilustração. Em comunicação aplicada, os alunos elaboraram: reportagens;
jornalzinho da escola; visitaram o centro de referência de moda. Para os alunos da tecnologia
de informação e comunicação, a proposta foi a criação de jogos interativos com temas das
disciplinas estudadas e o exemplo foi um joguinho sobre o combate à dengue e a visita técnica
ao Mineirão, durante as obras da copa.
Os alunos de Turismo desenvolveram folders com levantamento e descrição de pontos
turísticos da Estrada Real. Alunos da escola Estadual Sebastião Patrus, em Juiz de Fora,
fizeram trabalho de campo com levantamento de possíveis pontos turísticos 196.
E, por fim, uma imagem do professor em aula de comunicação aplicada que,
supostamente, estaria usando um recurso interativo que era um datashow. As atividades
desenvolvidas e utilizadas como propaganda pelo governo são comuns e os professores da

196

blog.educacao.mg.gov traz as notícias destas experiências com a área de empregabilidade entre outras mas, o
conteúdo foi retirado da página, em especial as postagens do mês de junho de 2014, devido a intervenção da
justiça eleitoral e só retornará após o pleito.
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rede estadual teriam condições de realizá-las se dispusessem da infraestrutura necessária 197.
Essa, no entanto, só está disponível nas formas mais básicas como contrapartida de
adesão a este ou aquele projeto de reforma do governo e, agora, ao que parece, às escolas que
aderiram a proposta de experimentação da nova grade curricular. Cabe questionar se as quase
4 mil escolas estaduais receberão os “insumos” necessários ao desenvolvimento das
atividades que o grupo de professores é capaz de criar.
A análise das reformas, em especial o programa Reinventando o Ensino Médio, nos
permite afirmar que estamos diante de mudanças que, do ponto de vista da gestão,
“introduzem métodos flexíveis de organização e de gestão do trabalho que exigem novas
“competências”, como também invadem a escola com os princípios do toyotismo”
(KUENZER apud FRIGOTTO, 2002, p. 87).
Ainda, segundo Kuenzer, a sua expressão pedagógica é a pedagogia das competências,
e a organização do trabalho pedagógico “toytoizado” assume as características do “combate a
toda a forma de “desperdício”, por meio das ferramentas da qualidade total ou da concepção
do administrador, e o escolar está incluído, como gestor de negócios através de uma reedição
da dimensão empresarial da gestão escolar” (KUENZER apud FRIGOTTO, 2002, p. 87). No
que diz respeito ao trabalho pedagógico e sua recomposição da unidade, decorre,
principalmente, do princípio da flexibilidade.
Funciona assim, “(...) como condição para a produção segundo a demanda”. Isso gera
a necessidade não mais de produzir estoques de mão – de – obra com determinadas
habilidades para responder às demandas de postos de trabalho – cujas tarefas são bem
definidas- mas para formar trabalhadores, pessoas, com comportamentos flexíveis, de modo
que se adaptem, com rapidez e eficiência, a situações novas, bem como criarem respostas para
situações imprevistas (KUENZER apud FRIGOTTO, 2002, p. 87).
Quanto ao trabalho docente, subsumido à lógica da toytoização para o favorecimento
da apropriação do mais antivalor, encontra-se mais precarizado, mais explorado e com menor
possibilidade de recomposição criativa do trabalho. Suas tarefas
197

se ampliaram

Após 28 anos de magistério, dos quais 24 anos na educação básica e tendo trabalhado na rede estadual de
Minas Gerais posso garantir que estas são atividades relativamente simples que mesmo os professores que
dispõe de dois cargos conseguem realizar, desde que tenham o mínimo de infraestrutura garantida.
Recentemente acompanhei uma experiência de plano de curso de sociologia organizado em quatro grandes
eixos temáticos (terra, trabalho, educação e linguagens culturais) no qual o docente desenvolveu várias destas
atividades com seus alunos (reportagens, produção textual, pequenos vídeos etc.) e a última atividade foi a
montagem de uma rádio comunitária que funcionou na escola no dia em que as turmas organizaram um grande
evento cultural com oficina de grafite, Hip Hop. dança etc. (contudo, o equipamento para a montagem da rádio
foi comprado pelo professor com recursos próprios). Dentro do currículo clássico, e com toda a falta de
infraestrutura. Plano de Curso da Disciplina de Sociologia, Desenvolvido pelo professor Walber Meirelles
Ladeira, na Escola Theodoro Coelho, em Juiz de Fora, desde 2009.
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horizontalmente, inclusive com o acréscimo de áreas de trabalho para as quais não recebeu
formação específica. Apresenta-se com todas as suas dimensões e características a
reconversão docente. Por um lado, a flexibilização de direitos nos contratos e relações de
trabalho (controlado pelos mecanismos da gestão como a avaliação de desempenho) e, por
outro, as alterações na organização do trabalho e em sua dimensão pedagógica (e controlado
pelas avaliações de larga escala), na forma em que a objetivação do trabalho assume. São as
duas faces complementares da modelagem do trabalhador flexível na educação em Minas
Gerais hoje: a reconversão docente, expressão do avanço da proletarização do professor.
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5 APÓS AS REFORMAS

A empiria da tese até aqui foi construída sobre as fontes documentais do governo e de
sua análise. Este capítulo, no entanto, traz a empiria dos dados estatísticos dos fiscais do
estado de Minas Gerais. É pequeno, mas a riqueza dos materiais aqui trabalhados pedia um
espaço a parte, tanto do capitulo anterior, já bem robusto, como da conclusão. Nosso objetivo
aqui é confrontar os dados por eles apresentados com as propostas e as estratégias de
convencimento, criadas pelo governo, e demonstrar para quem funciona a modernização. O
tema do fundo público e sua apropriação e o conceito de antivalor reaparecem aqui, bem
como o sentido de classe presente nas reformas. O mesmo acontece com a seção que
destinamos ao sindicato dos professores. Através dos documentos produzidos pelo sindicato
em trabalho conjunto com jornalistas e com o DIEESE, foi possível apresentar elementos que
demonstram a não utilização dos recursos da educação para essa área. Aqui também foram
inseridas matérias de jornais e artigos de blogueiros que contribuíram com a notícia no calor
da conjuntura e que trouxeram os informes das ações do ministério público contra os
governos de Minas Gerais, justo por improbidade administrativa.
Contudo, nossa discussão aqui não passa pelo apelo moral de um possível indício de
corrupção, mas pela redefinição do uso dos fundos públicos de acordo com a nova
racionalidade da gestão do aparelho do estado, o que não nos impede de debater, do ponto de
vista ético, a direção dada pelo governo a esses recursos e a questionarmos o sentido desse
modelo de desenvolvimento. Finalizamos o capítulo com dados da pesquisa nacional sobre
trabalho docente na educação básica (TDEBB), com recorte para o estado de Minas Gerais
que também enriqueceu a empiria da análise das condições dos trabalhadores em educação na
escola básica hoje.
Consideramos que as duas dimensões empíricas da tese corroboram nossas respostas
às questões de investigação e que nossos objetivos foram atingidos.
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5.1 O Choque de Gestão e o Curto- Circuito dos Direitos198

Após 3 mandatos de implantação do Choque de Gestão e seus ajustes o saldo para os
direitos dos trabalhadores do serviço público é desalentador. O último instrumento para a
flexibilização do trabalho, em Minas Gerais, está em tramitação, que é o novo estatuto do
servidor199.
A ideia de austeridade e de controle dos gastos por parte do governo mineiro mostrouse, na verdade, como uma apropriação selvagem do fundo público na parcela antes destinada
aos serviços considerados essenciais e diretamente ligados à ordem dos direitos como a saúde,
a educação, a segurança, entre outros.
O sindicato dos fiscais da receita estadual, SINDFISCO, avalia que o ano de 2003 foi
um dos mais dramáticos para os servidores públicos, em especial os mineiros. Na publicação
especial “Quem bancou o ajuste Fiscal?”, relembra que, nesse ano, o primeiro do mandato de
Lula, houve uma série de medidas adotadas pelo governo em que retiraram direitos históricos
da classe trabalhadora, entre elas a reforma da previdência. Em âmbito estadual, durante o
primeiro ano de governo de Aécio Neves, com o fim ou a redução de adicionais por tempo de
serviço, fim da política salarial, arrocho salarial, foram três anos sem nenhum tipo de reajuste,
para um índice de preços ao consumidor com variação de 23%, fim da estabilidade (com a
criação da avaliação de desempenho com caráter demissionário).
O documento nos ajuda a comprovar os mecanismos criados para apropriação dos
recursos públicos e é esse o sentido geral das reformas do estado. Segundo o SINDFISCO,
houve um crescimento da receita da ordem de 48%, a arrecadação do ICMS cresceu 70%,
houve redução da despesa com direitos sociais, aumento de 52% de despesas com a dívida do
estado e redução das despesas líquidas do executivo. O ajuste fiscal foi feito à custa dos
direitos dos trabalhadores e significou o repasse dos mesmos para o empresariado, através de
grandes obras (como a cidade administrativa que consumiu 1,6 bilhão de reais e os viadutos,

198

Esta seção do texto é construída baseada nos materiais produzidos pelo SINDIFISCO, pelo SIND- UTE,
DIEESE e alguns jornais, jornais eletrônicos e blogs cujas referências constam no final deste trabalho. Quando
for necessária a referência acompanhará o texto. A expressão do subtítulo trouxe da pesquisa de mestrado.
(FIGUREDO, 2006)

199

Conforme a pesquisa que desenvolvi no mestrado e que apoiou-se em inúmeras pesquisas sobre o tema das
reformas em MG, sabemos que as mudanças nas relações de trabalho e a concepção de qualidade empresarial
começam a ser implantadas no início dos anos 1990, contudo, optamos por destacar aqui as alterações do
Choque de Gestão posto que são estas que expressam com mais intensidade a flexibilização do trabalho no
serviço público
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estádios entre outros).

No período 2001-2005, a receita anual de ICMS cresceu 70%. Enquanto isso, o
percentual da despesa líquida com pessoal do Executivo caiu consideravelmente
nos últimos cinco anos em relação à receita corrente líquida. O ajuste fiscal foi
feito através do congelamento da despesa líquida com pessoal do Executivo
estadual a um patamar de R$ 8 bilhões e de um crescimento – o maior do país – da
receita corrente acima da inflação. (SINDIFISCO, 2006, p. 6).

Minas Gerais era o segundo estado em arrecadação de ICMS, nesse período, mas no
quesito salário dos servidores estava entre os que pagavam menos: o 19º para a fiscalização e
o penúltimo para a educação (só o Espírito Santo pagava menos na ocasião). O governo
anunciou, em 2005, um superávit de 221 milhões, contra 91 milhões em 2004; um
crescimento de 143%. O governo também divulgou, no mesmo período, que aumentou em
107% os investimentos. Naquele ano, foram R$2,7 bilhões em despesas de capital (em geral
obras públicas e não necessariamente vinculadas às áreas sociais).
O montante total de investimentos representa 8% do orçamento e inclui todos os
gastos do governo no âmbito do investimento (obras de todos os tipos; compra de imóveis,
aquisição de instalações, móveis, material permanente). Ainda segundo os fiscais estaduais, os
cálculos indicam que houve uma variação de 82,51% e não de 107 conforme anunciado pelo
governo. Ainda segundo o SINDIFISCO, no mesmo ano, foram gastos R$2,0 bilhões com
pagamento de dívidas.
Para manter resultados positivos nas contas, aumentar a arrecadação e cortar gastos o
governo de Minas fez o seguinte:
A despesa líquida com pessoal do Executivo manteve-se praticamente constante
(2003-2005) em torno de R$ 8 bilhões. Ou seja, o governo por um lado, congela a
folha de pagamento, retirando direitos do trabalhador e, por outro lado, mantém
uma política de tributação alta sobre energia (alíquota efetiva de 42%),
combustíveis, e comunicação (ambas com alíquota de 25%), além de outras
alíquotas confiscatórias sobre o consumidor final, para cobrir o rombo dos
benefícios fiscais sem nenhum retorno social e também da sonegação.
(SINDIFISCO, 2006, p. 7).

O governo retira direitos dos trabalhadores do serviço público e aumenta as alíquotas
de serviços como energia elétrica, telefonia e combustíveis, porque são mais facilmente
controláveis. Ao mesmo tempo, com a renúncia fiscal sobre vários tributos, com a desculpa de
favorecer o desenvolvimento econômico do estado, reduz o pagamento desses para empresas.
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Ocorre que em Minas Gerais os assalariados pagam a energia elétrica mais cara do país 200.
Mantendo a concepção de austeridade, o governo seguiu, ao longo dos anos, uma
política de precarização do serviço público, que corresponde ao aumento de despesas de
capital e à lógica da gestão empresarial do estado. A precarização se expressa, na vertente
mais imediata e visível, na ampliação da parcela variável do salário. Até 2005, essa parcela
tinha sido ampliada em 164,29% em relação a 2003. O fim de todos os direitos adquiridos
(biênios, quinquênios, trintenários, inclusive do apostilamento, que é a incorporação ao
salário, de gratificação por exercício de função administrativa) e sua transformação em
vantagem pessoal. Isso se caracterizou como um grande confisco do salário dos servidores e,
juntamente com as mudanças no regime de trabalho, é a objetivação da subsunção real
espelhada, categorização desenvolvida a partir desta pesquisa.
É fato que o governo reduziu o número de cargos comissionados e reduziu o próprio
salário do governador (demagogicamente, é claro, pois isso rebaixou o teto salarial do
conjunto dos servidores), contudo, os cargos comissionados e as funções gratificadas tiveram
aumento de 73,55% e 22,60% o que, juntamente com os contratos de gestão (que garantem
certa liberdade para os ocupantes destes cargos) e as avaliações de desempenho individuais,
estão na raiz da ampliação dos casos de assédio moral na administração pública.
Outras medidas de redução de despesas com o pessoal, apontam para a ampliação da
exploração do trabalho, medidas essas apresentadas pelo SINDIFISCO, baseado no relatório
do Tribunal de Contas do Estado. São algumas delas: fim do pagamento do abono de R$45,00
por cargo resultando em corte de 31 milhões de reais, economia de 2 milhões com o
afastamento voluntário, redução de despesas com designados ( corte em contratações entre
2003 e 2004) da ordem de 146 milhões), substituição dos benefícios de tempo de serviço por
adicionais de desempenho 201).
O governo realizou cortes não só com os servidores, mas também nas áreas sociais.
200

Os movimentos sociais, sindicatos e partidos políticos de oposição tem feito repetidas campanhas de
conscientização e de luta contra as tarifas abusivas do governo de Minas Gerais. Esta pesquisadora participou
pessoalmente delas e tivemos contato com os materiais produzidos por vários sindicatos, DIEESE, comitês de
energia organizados a partir do Fórum Social Mineiro (um dos poucos regionais do fórum social mundial que
sempre atuaram desde a sua criação), centrais sindicais e partidos políticos de viés socialista, entre outras
entidades.

201

A redução dos contratos de designados na educação teve um efeito nefasto e indicou a primeira tentativa
direta, por parte do governo, de fazer a reconversão. Eu ainda era professora da rede estadual e me lembro das
intervenções em assembleias nas quais os colegas denunciavam que estavam sendo obrigados a assumir aulas
para as quais não tinham habilitação. Até mesmo misturando as áreas como professor pedagogo assumindo
matemática do atual oitavo ano. Naquela ocasião esta situação pode ser revertida com greve e com a
mobilização dos pais. A forma que o governo utilizou também não foi capaz de criar o convencimento, pois
tentou cobrir áreas de conhecimento com professores de formação muito diferente.
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Segundo o SINDIFISCO, o governo reduziu em 19% os gastos com a educação, a saúde e a
segurança nesse período.
Apesar do aumento significativo na arrecadação do estado, houve contenção de
gastos em todas as áreas sociais (educação, saúde, saneamento básico, segurança).
A situação é ainda mais grave na medida em que, para se enquadrar na lei de
responsabilidade fiscal, o governo retira dinheiro de setores estratégicos, que são
usados para favorecer diretamente os banqueiros e alimentar sua extorsiva política
de juros. Enquanto os banqueiros estão cada vez mais ricos os servidores estão com
seus salários defasados a mais de dez anos. (SINDIFISCO, 2006, p 21).

O SINDIFISCO fez uma verdadeira auditoria nas contas do governo e apresentou,
nessa publicação, mais de 20 tabelas mostrando as receitas e seus vários tipos de ingressos de
recursos, as despesas e todos os gastos e a alocação de receitas feitas pelo governo. Os fiscais
afirmam que, em relação à receita corrente líquida, os gastos sociais caíram de 66%, em 1999,
para 45%, em 2005 (lembrando o crescimento da arrecadação do ICMS e do aumento da
alíquota sobre a energia elétrica, os combustíveis e as telecomunicações) e que também o
servidor público paga esses tributos, expressando assim uma dupla expropriação desse
trabalhador.
Como expressão da direção ético-política hegemônica da qual o governo de Minas
Gerais é representante, a renúncia tributária aumentou no estado. Segundo o mesmo sindicato,
as isenções e as reduções de impostos (com o argumento de atrair mais empresas e gerar mais
empregos) dobraram no período em questão. Ainda segundo os fiscais, 99% da renúncia fiscal
mineira é referente ao ICMS (cuja arrecadação serve de base para conceder ou não aumentos
salariais aos servidores). Ainda nessa análise, os fiscais verificaram que os benefícios gerados
pela renúncia fiscal totalizaram apenas 40% do valor arrecadado pelo estado. A diferença,
evidentemente, ficou para os empresários. São eles os reais beneficiários das reformas.
O relatório do tribunal de contas utilizado pelos fiscais mineiros explicita, ainda, como
foi feita a mudança da base de cálculo da renúncia tributária. Tomando como exemplo o setor
dos combustíveis e de veículos, a renúncia fiscal baixou de 18% para 12% ,em agosto de
2003, ano de realização das primeiras medidas do choque de gestão.
A redução não teve nenhuma contrapartida social e resultou em prejuízos de R$360
milhões aos cofres públicos (p. 24-25).
Em síntese, a carga tributária recai sobre o consumidor final. Respectivamente 30%,
25% para combustíveis, telecomunicações e energia elétrica. Já as grandes empresas são
altamente beneficiadas. Consomem 60% de energia e recolhem 32% de impostos, já o
consumo residencial é responsável por 18% do consumo total do estado e recolhe 40% do que
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é arrecadado, de acordo com o relatório da CEMIG, utilizado pelos ficais mineiros. O ICMS
já é um imposto regressivo, pois recai sobre o consumo, logo, a renúncia fiscal só faz
pressionar ainda mais a renda dos trabalhadores.
A lei 15.926 reduziu o ICMS de 150 produtos e foi amplamente divulgada na
imprensa. O marketing era demonstrar a preocupação do governo em reduzir o custo de vida.
O SINDIFISCO criou uma tabela (p. 26) para facilitar a visualização dos principais produtos
dessa lista. Os fiscais identificaram que em nenhum setor a redução foi repassada para o
consumidor final, os trabalhadores. A diferença na arrecadação desses produtos para a receita
estadual foi da ordem de R$ 53 milhões, compensados com o aumento das alíquotas de
combustível, energia elétrica e telecomunicações já citadas.
Outra forma de transferência de recursos do trabalhador para o capitalista é a dívida
pública e seus serviços. O estado de Minas Gerais gastava, instituído em lei, entre 6,9% e
13% da receita líquida para amortização da dívida e pagamentos de juros. Isso equivalia, na
época, a R$ 2 bilhões por ano, mais do que o gasto com a saúde para um período semelhante.
Segundo as regras estabelecidas pelo governo federal, se os governos estaduais não
cumprirem com o ajuste e não pagarem a dívida nos valores e prazos acordados, as
receitas (transferências e outras) dos estados são bloqueadas. Ou seja: para ter o
controle do ajuste fiscal, o governo federal colocou uma 'canga' sobre os estados.
As consequências têm sido nefastas e, como sempre, os trabalhadores são os mais
penalizados. Para cumprir com as metas, os governos estão promovendo uma
anomalia no orçamento, reduzindo em níveis mínimos os investimentos nos setores
essenciais (saúde, educação etc.). Da mesma forma, reduz-se os salários dos
servidores, utilizando- se, muitas vezes de 'lacunas' jurídicas para justificar a
retirada de direitos arduamente conquistados pelos trabalhadores. (SINDIFISCO,
2006, p. 35).

No entanto, o pagamento dos juros e serviços da dívida garante a remuneração do
capital financeiro e seus “investimentos”, à custa da renda trabalho, que retira das famílias dos
trabalhadores acesso a bens, assim como a recomposição das energias produtivas do
trabalhador. No dia a dia, a ausência de investimentos nas áreas sociais amplia a expropriação.
Essa se aprofunda se considerarmos que do outro lado do atendimento nas áreas de direitos
sociais encontram-se trabalhadores igualmente expropriados nessas dimensões e com
jornadas ampliadas e direitos trabalhistas retirados. Toda essa concretude e objetivação das
condições de distribuição do fundo público é que nos leva a afirmar a dupla expropriação.
Essa dupla expropriação tem relação direta com a implantação da administração
gerencial privada no aparelho de estado e é a expressão da ofensiva do capital sobre os
direitos duramente conquistados no campo dos serviços públicos. Um verdadeiro “apagão”
nos direitos sociais em Minas Gerais, particularidade que nos ajuda a entender a totalidade da
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reforma do estado e seu significado para as lutas dos trabalhadores no país.

5.2 O Estado para Resultados e os Resultados do Estado

Todo o processo de reorganização do aparelho de estado foi aprofundado com a
segunda e a terceira gerações do choque de gestão: estado para resultados e o estado em rede
ou gestão para a cidadania. Os sindicatos e alguns pequenos jornais regionais de orientação
oposicionista também produziram materiais e reportagens criticando, mais uma vez, as ações
e as contas dos governos Aécio e Anastasia.
Os partidos políticos que se apresentam como de oposição a esses governos dentro da
ALEMG, em situação de desgaste e tendo a pré-candidatura de Aécio Neves à presidência,
rearticularam o bloco de oposição e vêm produzindo bastantes materiais sobre as contas do
governo. Contudo, o melhor material, graças ao tipo de atividade que desenvolvem, continua
sendo o que o Sindicato dos fiscais estaduais produz, por isso permanece como base de nossa
argumentação202.
Após a crise de 2008, que produziu seus efeitos em Minas Gerais, a partir de 2009, a
economia do estado teve queda na produtividade e os índices das contas do estado também se
alteraram. As medidas de reorganização aprofundaram cortes, mas, graças às mudanças na
política salarial e a sempre maciça propaganda, o governo conseguiu criar a ilusão de algum
avanço na pauta do funcionalismo.
Em 2010, Aécio Neves se elegeu senador e garantiu a segunda vaga para o senado a
Itamar Franco, elegeu Antonio Anastasia governador e garantiu a reeleição de Marcio Lacerda
para a prefeitura de Belo Horizonte. E esse, apesar de ser o resultado “das urnas”, não foi uma
notícia boa para os trabalhadores mineiros.
Segundo o SINDIFISCO, durante o governo Aécio Neves, 2003 a 2010, foram gastos
R$1 bilhão com publicidade para divulgar o choque de gestão. Para desconstruir a imagem da
eficiência da reforma, os fiscais focaram sua avaliação em três eixos: ampliação da
202

O Bloco de Oposição chama-se Minas sem Censura. Há um canal no Youtube com os pronunciamentos dos
deputados do Bloco; também é possível acessar notícias através da página na internet. Cada deputado também
mantem o registro audiovisual e as notícias de suas ações. As referências a este material constam no final deste
trabalho. Para os dados econômicos trabalhamos com o material do SINDIFISCO, posto que a natureza da
atividade, a fiscalização, garante acesso às fontes e uma análise apurada das mesmas. Para a publicização das
condições reais de Minas Gerais utilizamos os pronunciamentos dos deputados, também pelo caráter da
atividade que exercem e pela equipe especializada em coletar estas informações que os gabinetes dispõem.
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arrecadação com crescimento 3 vezes superior a inflação; redução dos gastos sociais em
relação a receita líquida em quase 20%; redução constante da folha de pagamentos do serviço
público desde 2002 de 71,57% para 43,49% ,em 2005, tendo uma pequena elevação no ano
das eleições, 2009, para 46,16%.
Para além das perdas apresentadas para os servidores públicos, que já foram discutidas
no item anterior, os fiscais acrescentam a privatização dos serviços públicos pela ampliação
da precarização, através dos contratos, como pelo avanço das parcerias público privadas. As
PPPs, como são chamadas, são um capítulo à parte na história da reforma do estado no país e
em particular em Minas Gerais.
Aqui, sob o argumento da escassez, da necessidade e da ineficiência burocrática do
setor público e até mesmo da corrupção, a privatização permitiu uma apropriação direta dos
recursos públicos, criando a expropriação de que tratamos ao longo do texto. A taxa de
retorno fez com que Gerdau afirmasse procurar um negócio assim para ele (conforme matéria
já apresentada na seção que analisa os choques de gestão): para cada real investido o retorno
de R$ 191,43. Não há meios de que a oferta do serviço público prestado, nessas condições,
seja melhor, tenha maior qualidade na perspectiva do trabalhador. A eficiência e a qualidade
na perspectiva empresarial aqui se apresentam com toda a sua força.
A forma que os contratos assumem também é um capítulo à parte quando o assunto é
expropriação de direitos pela apropriação do fundo público. A construção do Estádio do
Mineirão e o contrato firmado em função do megaevento Copa do Mundo é um exemplo
recente.
O Estádio passou por uma ampla reforma para receber os jogos da Copa. O modelo de
administração do Estádio é por parceria público privada. Uma das cláusulas da parceria é de
R$ 3,7 milhões de lucro assegurado. Como os jogos dos grandes times mineiros, que
carregam as bilheterias, não acontecem todos os dias, o consórcio que administra o estádio
operou no vermelho.
O governo do estado de Minas Gerais desembolsou R$ 44, 4 milhões, em 2013, para
cobrir a defasagem. Segundo o secretário de turismo e esportes, Tiago Lacerda, os
pagamentos ocorrem em 12 parcelas e todos em acordo com o previsto em edital. Ainda
segundo o secretário, operar nessas condições é o previsto para os primeiros anos, pois o
Minas Arena não atingiria mesmo um resultado financeiro que permitisse o compartilhamento
de receitas. Ainda segundo o secretário:
Todos os prejuízos são arcados, exclusivamente, pelo Minas Arena. Essa é uma das
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grandes vantagens deste modelo de PPP. O governo não precisa se preocupar se o
equipamento não der lucro. Ou seja, isso não ensejará em pagamentos superiores
aos já previstos”, acrescenta Lacerda, que reforça que o Estado “nunca terá
prejuízo”. De acordo com o secretário, se o Estado pagar as parcelas integrais
durante toda a concessão, ele pagará o valor teto de R$ 677,3 milhões. Ao fim,
segundo Lacerda, dos 25 anos de concessão, o Estado terá desembolsado menos do
que custou a obra. (Blog do Chico Maia- 02/04/2014).

Somente com a bilheteria dos jogos de equipes do Campeonato Brasileiro e da Taça
Libertadores, o Mineirão rendeu às empresas do consórcio R$ 54,9 milhões. Só os jogos da
Taça Libertadores renderam R$ 14,1 milhões de lucro às empresas consorciadas. Além dos
jogos, foram realizados grandes shows com artistas nacionais e internacionais.
A PPP do Mineirão é um dos inúmeros exemplos das transferências de recursos
públicos para empresas privadas, em uma espécie de “socialismo dos ricos”. Elas estão
presentes desde a primeira geração do Choque de Gestão, mas vêm sendo ampliadas através
de projetos estruturadores e/ou projetos associados e são oferecidas como pacotes às empresas
que queiram aderir à “iniciativa”.
Na mesma semana em que a notícia do Consórcio Minas Arena foi veiculada,
soubemos pelo Jornal “Hoje em Dia” que a justiça do trabalho moveu ação civil pública
contra a terceirização ilícita no Presídio Ribeirão das Neves, sendo que a justiça anulou várias
contratações feitas pelo GPA- Consultores Prisionais S/A, que são os administradores do
presídio. O Estado está impedido de realizar novos contratos na área de administração
prisional.

Entre os postos de trabalho terceirizados estão atividades relacionadas com
custódia, guarda, assistência material, jurídica e à saúde, uma afronta à Lei
11.078/04 que classifica como indelegável o poder de polícia e também a outros
dispositivos legais. Além de ser uma medida extremamente onerosa para os cofres
públicos, poderá dar azo a abusos sem precedentes”, disse o procurador do
Trabalho que atuou no caso, Geraldo Emediato de Souza.
Emediato ainda classificou a privatização de prisões como inaceitável, tanto do
ponto de vista ético, como moral. “Numa sociedade democrática, a privação da
liberdade é a maior demonstração de poder do Estado sobre seus cidadãos. Licitar
prisões é o mesmo que oferecer o controle da vida de homens e mulheres para
quem der o menor preço, como se o Estado tivesse o direito de dispor dessas vidas
como bem lhe aprouvesse. (HOJE EM DIA, 04/04/2014).

O contrato para a construção e a administração do presídio de Ribeirão das Neves foi
assinado, em 2010, por Aécio Neves

com o consórcio Gestores Prisionais S/A, para a

exploração por 27 anos do complexo prisional e, segundo o Jornal Hoje em Dia, o valor
estimado do contrato, na época, era de R$ 2,1 bilhões. Os dados são do Ministério Público de
Minas Gerais.
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Segundo o Jornal Poços 10, em 10 anos os índices de violência de Minas Gerais
cresceram 80% , enquanto os estados vizinhos caíram 64%. Os dados que o jornal
apresenta fazem parte do Mapa da Violência de 2013, produzido pelo Centro
Brasileiro de Estudos Latinomericanos. Houve um crescimento de 77,4% de homicídios na
faixa etária de 14 a 25 anos. Os dados de Minas Gerais são elevados também em comparação
à média do país. Segundo o Deputado Savio Souza Cruz, os índices de violência do estado são
subnotificados e há um enorme esforço da PM para não fazer registros de ocorrências, o que
dificulta ainda mais o conhecimento das condições reais da segurança no estado 203.
A educação e a saúde também não estão distantes das PPPs. Não dispomos de
documentos para tratar da saúde, mas no que tange à educação as ações avançam tanto na
capital, com a parceria com a Odebrecht (para construção e administração de 20 escolas
municipais por 20 anos) como no estado.
O governo do estado criou um catálogo com projetos educacionais a serem
desenvolvidos nas escolas de Minas. O Projeto chama-se “Minas presente nas escolas” e a
abertura do documento é feita para sensibilizar o empresariado a participar da “revolução na
educação”. Esse texto recebeu o título de “Responsabilidade Social” e assim se dirige ao
empresariado:

Estamos certos de que a rede de parceiros encontrará no acervo de projetos aqui
apresentados inúmeras oportunidades de interação com nossas escolas. Este
catálogo contém as informações relativas aos conteúdos, alcance e valores de cada
projeto, bem como indica os contatos da Secretaria de Estado de Educação para a
efetivação das parcerias. (MINAS PRESENTE NAS ESCOLAS, p. 2).

São projetos no formato de oficinas criadas para a extensão do horário escolar, ao que
tudo indica. São aulas de xadrez, dança, cinema, artes marciais, cine clube, música (vários
grupos de instrumentos), coral, história da arte, etc. Todos os projetos vêm organizados com
objetivos, cronograma, ações e planilha de custos.
Por parte dos empresários, houve um movimento de organização no sentido de
atendimento ao chamado à colaboração e à responsabilidade social. Foi organizado, a partir da
Associação Comercial de Minas Gerais e da Federação Mineira de Associações de Direito
Privado, em agosto de 2006, com a criação do Conselho de Educação daquela associação,
com o foco em ajudar a melhorar a educação básica em Minas Gerais, em especial a pública
dos municípios e do estado.
203

Pronunciamentos na ALEMG. Títulos: “Reinauguração Desastrosa do Mineirão e o fracasso das PPPs” e
também “O Desastre na Saúde, Educação, Segurança e nas contas de Minas”. Ambos facilmente localizáveis
na internet. O deputado possui um canal de vídeos e o Bloco Minas sem Censura também.
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Dentre os notáveis colaboradores da Conspiração, dois pensadores de grande
reputação no cenário da educação brasileira contribuíram para os projetos iniciais
do Movimento. Antonio Carlos Gomes da Costa foi o principal formulador do
manifesto A Carta do Caminho, que explicita o compromisso e a fundamentação da
Conspiração. O outro pensador é Claudio de Moura Castro, responsável,
principalmente, pelo Projeto Serra Verde, primeira iniciativa do Movimento.
A Conspiração Mineira Pela Educação é um Movimento que busca a conquista de
uma educação de qualidade para todos. Trata-se, pois, de um propósito que
demanda um extraordinário esforço conjugado, tendo em vista a complexidade da
educação, a dimensão do nosso Estado e as suas notáveis diversidades. Por isso
mesmo, é um desafio que somente pode ser enfrentado com a força de
transformação de uma conspiração, com os seus significados histórico e
etimológico. (MOVIMENTO CONSPIRAÇÃO MINEIRA PELA EDUCAÇÃO Apresentação).

Esses empresários se alinharam ao movimento Todos Pela Educação, lançado em
setembro de 2006, um mês depois da conspiração, e buscaram algumas alianças. A primeira
delas com as secretarias de educação de Minas Gerais e de Belo Horizonte, as prefeituras da
região metropolitana de BH e ainda as seguintes entidades: a Câmara de Dirigentes Logistas,
a Câmara Americana de Comércio, a Associação Comercial, que somadas representam 16.
400 organizações e ainda pelo terceiro setor a Federação Mineira de Fundações de Direito
Privado que representa 160 fundações e Associações afiliadas.
Uma grande estrutura corporativa pronta para aderir às PPPs, aos projetos para OCIPs,
ao catálogo Minas Presente nas Escolas. A capilaridade com que esses aparelhos privados de
hegemonia passaram a atuar no Estado de Minas é complementada pela atuação do Estado em
Rede, cuja concepção incluiu levar o modelo de gestão pública de Minas Gerais, com
consultoria e capacitação, para todos os municípios do estado que estivessem à procura dessa
“gestão mais eficiente”. A privatização vem conquistando pelo convencimento ou pela
coerção, cada aspecto da vida pública de Minas Gerais 204.
Para alguns pequenos jornais que não vivem do financiamento do estado, ou que têm
vínculos com outras frações de classe na política, os resultados da administração
Aécio/Anastasia não trouxe qualidade à educação. Ao contrário, com base no relatório
produzido pelo SIND-UTE, os dados sobre a infraestrutura e o pessoal demonstram o baixo
investimento na educação. Cerca de 60% das escolas de ensino fundamental, não têm
refeitório e 95% das escolas de ensino médio não possuem sala de leitura ou algo que se
assemelhe a uma biblioteca. Há carência de professores e atraso nas contratações, em especial
no ano de 2014 (ano de queda da Lei 100 que deixou na precariedade 98 mil servidores), 70
204

Nosso recorte é Minas Gerais, mas na verdade o governo mineiro vem atuando na venda deste modelo de
gestão para todo o país, inclusive o governo federal sob comando do PT, juntamente com Vicente Falconi e
Jorge Gerdau e também para outros países latino-americanos conforme sinalizamos ao longo da tese.
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mil contratos ainda não realizados e de 21 mil cargos de concurso, que aguardam nomeação,
só 12 mil haviam sido chamados, conforme foi discutido na seção sobre trabalho docente.
Quanto ao “novo” projeto Reinventando o Ensino Médio, a declaração da dirigente
sindical Beatriz Cerqueira, ao jornal, não deixa dúvidas sobre o formato excludente do
mesmo:

Outra situação denunciada pelo Sindicato refere-se aos problemas identificados
com a nova exigência impostos pelo programa “Reinventados o Ensino Médio”.
Há uma determinação da SEE de só aceitar a matrícula no turno da noite para
aqueles alunos que tiverem Carteira de Trabalho assinada. “A política de
diuturnização da matrícula está excluindo os jovens das escolas estaduais. Como a
realidade da juventude no mercado de trabalho não é de 100% na formalidade,
muitos tiveram negado o direito à matrícula. Essa situação empurra o aluno para
fora da sala de sala”, denuncia Beatriz. Há ainda a imposição de que as aulas no
noturno se estendam até as 23h:20min. Como o estudante do turno noturno em
geral é trabalhador, este horário se torna muito difícil para ele frequentar as aulas.
“Então, o caminho que o jovem começa a fazer é o de abandonar a escola.” O
Ensino Médio da Rede Estadual enfrenta hoje salas superlotadas, redução do
numero de turmas e fechamento do noturno nas escolas, A falta de transporte
escolar também tira o sono de pais e alunos, especialmente nas zonas rurais.
Segundo o Sind-UTE/MG, as maiores reclamações vêm da região do Vale do Aço.
(JORNAL POÇOS 10 – 17/03/2014).

Ainda segundo o jornal, um estudo do DIEESE feito sobre a qualidade inicial e a
relação custo- aluno indicou que os índices de Minas Gerais são os piores do Sudeste. A
entrada do setor privado nas várias áreas sociais tem indicado ou a manutenção das condições
já existentes, ou a piora no setor. Contudo, o que é irrefutável é a apropriação dos recursos
pelo setor privado sem que haja nenhum retorno social.
A política de retirada de direitos, embora seja modulada pelos impactos das crises
sistêmicas não é vinculada diretamente a nenhum momento específico dessa e se insere em
uma política de ajustes de mais longo prazo de natureza estrutural. Segundo o SINDIFISCO,
o PIB de Minas Gerais cresceu à taxa média de 3% ao ano, desde 1997 até 2007. Acumulou
crescimento de 42,1% ,no período, e o per capita acumulado de 24,5%. Após a crise de 2008,
no ano seguinte, o PIB do Brasil cresceu 0,2% e o de Minas Gerais acumulou queda de 2,8%,
explicada pela queda de preços de commodities e pelo peso que o setor de mineração tem na
economia mineira, expondo assim sua vulnerabilidade e dependência.
Apesar disso ,e da posição rebaixada do PIB mineiro, caiu e ocupou, após a crise, a 21ª
posição em 26 estados da federação. O estado possui uma receita orçamentária que cresceu
130% de 2002 a 2009205. A receita tributária mais importante do estado é o ICMS que
205

Existem vários tipos de receita que compõe o tesouro do estado. A receita tributária é aquela que é fruto dos
tributos pagos pela população; receita corrente engloba a tributária, contribuições, patrimonial, agropecuária,
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corresponde a 82,09% do total das arrecadações, seguido do IPVA que responde por 7,75%.
A arrecadação de ICMS correspondia, em 2002, a 9,39 bilhões de reais e, em 2009, a 22
bilhões, um crescimento de 134% e alçando Minas Gerais ao 2º lugar nacional em
arrecadação de ICMS206. Já o IPVA teve um crescimento de 188% ,entre 2002 e 2009.
Com os descontos, renúncia fiscal, redução de alíquotas e todos os benefícios que o
governo garante a alguns setores da economia mineira ocorrem várias distorções. A
arrecadação do setor mineral, em relação ao faturamento, é de 0,01%. Já a da energia é o
maior, 19,41%. Comparativamente, os trabalhadores pagam 30% de ICMS sobre o valor da
conta de luz, enquanto as mineradoras pagam 0,01%%, de acordo com os cálculos do
SINDIFISCO.
A redução de tributação, fruto da guerra fiscal e das trocas entre governos e grandes
contribuintes, em especial por doações de campanha, são, em parte, segundo os fiscais
mineiros, os responsáveis pela substituição de tributação que eleva a alíquota de bens e
serviços essenciais mais facilmente controláveis. A energia elétrica, os combustíveis e as
telecomunicações são responsáveis por 41% da arrecadação do estado, enquanto as mineração
recolhe 0,94% em relação à receita total do ICMS. A renúncia fiscal no caso da mineração
chega a algo em torno de 12% o que resultaria em 2 bilhões em tributos não pagos.
É evidente que esses recursos fazem falta na definição do orçamento e no que tange ao
investimento nas áreas sociais como saúde, educação, saneamento, moradia. Ainda segundo o
SINDIFISCO, o governo do estado concede benefícios demais aos setores industriais e de
serviços e não há transparência nos critérios utilizados para tais concessões.
Contudo, em Minas não há transparência, não há estudo técnico, não há clareza e
consistência da metodologia, e nem vontade política de ter um grupo especializado
e técnico, bem como controle da situação. A concessão é feita sem critérios e
controles objetivos, variando ao longo dos anos, geralmente, de acordo com o
interesse do governo.
Embora o governo tenha alterado a metodologia de cálculo de impacto financeiro
de benefícios fiscais, podemos estimar o impacto das renúncias sobre as receitas de
ICMS, atualmente, deve ser da ordem de 40%. (SINDIFISCO, 2010, p. 17).

industrial, serviços, transferência e outros. Receita de capital: registram operações de crédito, alienação de
bens, amortização, de empréstimos, transferências de capital etc. E a receita total ou orçamentária é aquela que
reúne toda a receita corrente e de capital descontado o FUNDEB. – Segundo o SINDIFISCO, 2010, p. 7.
206

Cabe lembrar que ao estabelecer os novos planos de “desenvolvimento na carreira” um elemento
importante para a garantia de reajustes salariais era, além da avaliação de desempenho individual satisfatória e da
produtividade, a arrecadação de ICMS também tinha que ter ampliação. Além disso, por uma série de motivos
que não cabe a discussão neste trabalho, o governo consegue contornar a Lei do Simples ( imposto para
pequenos e médios produtores) e ainda pratica a substituição tributária, ampliando a alíquota onde é mais fácil
ter controle sobre a sonegação ( conforme já disse: combustíveis , energia elétrica e telecomunicações)
resultando e dificuldades para o pequeno produtor e comerciante e maior apropriação da renda trabalho.
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É importante lembrar que esse “improviso” acontece justo em meio a uma reforma que
é anunciada como a racionalização, a modernização e a eficiência no serviço público mineiro,
logo, concluo que essa dinâmica permite ao governo não prestar contas e não se submeter a
um possível controle social ou, pelo menos, dificultá-lo. A forma não está descolada do
conteúdo, logo, representa também ela, a racionalização privatista do governo.
O documento produzido pelo SINDIFISCO também assinala onde o governo gasta os
recursos que arrecada. Entre 2002 e 2006, o governo gastou 78% de tudo o que arrecadou
com juros e encargos da dívida e mais 18% com amortização. Ao reunirmos os beneficiários
da renúncia fiscal e os compromissos financeiros do governo, localizamos quem são seus
sócios majoritários. Os serviços da dívida interna somaram 30,61%. As despesas com o
saneamento básico, por exemplo, totalizaram, em 2008, 0,08% e ,em 2009, 0,02%.
O levantamento feito pelos fiscais da receita estadual indica queda nos gastos sociais
(além da redução nos gastos com os funcionários públicos em geral e do executivo em
particular, já discutidas). Os estudos feitos apontam para o que identificamos em nosso
trabalho: queda de investimentos em pessoal o que representou arrocho salarial, falta de
investimentos em qualificação para o atendimento à população, desmantelamento da máquina
administrativa do estado. Também houve diminuição dos gastos com a prestação do serviço
da seguinte forma: terceirização, queda da qualidade dos serviços públicos prestados, falta de
atendimento às necessidades primárias da população, precarização geral do serviço público.
(SINDIFISCO, 2010, p. 26).
Ao analisar os gastos feitos, a partir da receita corrente líquida, o SINDIFISCO calcula
que houve uma redução dos gastos com saúde, educação e segurança no período analisado da
ordem de 24%. A saúde teve, nesse período, a seguinte evolução de gastos: em 2001, de 12,
11%, com queda para 11% nos anos seguintes, até atingir uma pequena recuperação, em
2008, totalizando 12,38%. As despesas com a educação tiveram forte queda: em 2001,
era de 30,57% e, em 2008, chegaram a 16,96% da receita corrente liquida.
Os números em Minas indicam o grau de concentração da riqueza e a expropriação
bastantes elevados. Minas Gerais é um dos estados que menos gasta com a saúde. Em 2010,
estava em 22º lugar entre 26 estados da federação e, quanto aos gastos com a educação,
ocupava o penúltimo lugar, conforme já foi dito anteriormente. Em contrapartida era o
segundo maior gasto da receita líquida com segurança. Em todas as tabelas utilizadas pelo
SINDIFISCO, para indicar os gastos sociais, observamos queda no espaço de uma década de
análise, tendo o mesmo grupo a frente do governo do estado.
O SINDIFISCO também denuncia que o governo não gasta o que deveria com a saúde
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no que diz respeito ao percentual do orçamento. Os dados são do Tribunal de Contas do
Estado. Segundo o tribunal, e o sindicato, o governo incluiu as seguintes despesas nas contas
da saúde:
Inclusão de despesas com Instituto de Previdência do Estado no cômputo dos
Gastos com Ações de Serviços Públicos de Saúde (ASPS); Inclusão de despesas
com saneamento básico, realizada pela Copasa, no cômputo de gastos com ASPS;
Inclusão de despesas com benefícios previdenciários do Fundo Financeiro de
Previdência (Funfip) no cômputo dos gastos ASPS; Inclusão de despesas
impróprias realizadas pela PMMG no cômputo da ASPS; Inclusão de despesas
empenhadas e não liquidadas no exercício no cômputo com ASPS. (SINDIFISCO,
2010, p. 34)

Segundo a revista Fórum, o TJMG votou e manteve o atual senador e candidato à
presidência da república, Aécio Neves, como réu na ação civil pública que o ministério
público promoveu para apurar o desvio.

Aécio é investigado pelo desvio de R$ 4,3 bilhões da área da saúde em Minas e
pelo não cumprimento do piso constitucional do financiamento do sistema público
de saúde no período de 2003 a 2008, período em que ele foi governador do estado.
O julgamento deverá acontecer ainda esse ano. Se culpado, o senador ficará
inelegível. (FÓRUM, 20/05/2013).

Aécio Neves e Antonio Anastasia podem ser julgados por improbidade administrativa.
Na ação do Ministério Público (MP) é questionado o destino de R$ 3,5 bilhões que
teriam sido declarados na lei orçamentária como dinheiro repassado à Companhia
de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) para investimentos em obras de
saneamento básico. De acordo com a promotora Joseli Ramos Pontes, o repasse do
dinheiro não foi comprovado.
Sob a grave acusação de desvio de R$ 4,3 bilhões do orçamento do Estado de
Minas Gerais e que deveriam ser aplicados na saúde pública, a administração
Aécio Neves/Antônio Anastasia (PSDB) – respectivamente ex e atual governador
mineiro – tenta explicar na Justiça Estadual qual o destino da bilionária quantia que
alega, teria sido investida em saneamento básico pela COPASA entre 2003 a 2009.
(NOVO JORNAL – S/D).

Consta ainda um repasse de 1, 3 bilhões à COPASA, cuja destinação ainda não havia
sido identificada.
A educação em Minas Gerais tem um custo- aluno menor do que o do país, que já é
considerado baixo. O Brasil tinha, em 2010, uma relação custo- aluno de U$1.200 ao ano,
enquanto Minas Gerais gastava U$ 800. Já países como Argentina, Chile e México (sem
levarmos em consideração as privatizações) tinham um gasto de U$ 2.000.
Os investimentos nas áreas sociais são baixos no estado. O governo investe em saúde,
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educação e segurança, apenas 22% dos seus recursos, se lembrarmos de que o estado é o
segundo que mais gasta com segurança podemos perceber o quanto é baixo o investimento na
saúde e na educação.
Os investimentos em educação foram de apenas 6,57%, em saúde 8,78% e em
segurança 6,87%, do total dos investimentos no período de 2004 a 2008. Ou seja,
os investimentos não foram feitos nas áreas sociais, como na construção de escolas,
hospitais, centros de saúdes e outros, nem para melhorar a infraestrutura desses.
Para o governo de Minas, é melhor investir em obras faraônicas, como viadutos e
prédios suntuosos, do que na qualidade de vida da população. (SINDIFISCO, p.
35)

O SINDIFISCO avalia que essa forma de gerir o estado produziu um aumento da
dívida pública de Minas Gerais, que já era, em 2010, o terceiro estado mais endividado do
país. Na página 38 do documento, os fiscais indicam o impacto para a saúde e a educação. Os
hospitais encontram-se caóticos e tornaram-se verdadeiros depósitos de doentes e os
profissionais da saúde não têm meios para atender a toda a demanda. Para completar, o
governo disponibiliza ambulâncias que vão ao interior buscar doentes e sobrecarregar ainda
mais os hospitais centrais. Contudo, a ambulância circula por todos os cantos com a
logomarca do governo do estado. Já para a educação falta tudo e as instalações se encontram
em péssimo estado de conservação, conforme o próximo item apresenta.
Em uma análise crítica da propaganda oficial em Minas, o filósofo Robson Sávio
Reis Souza, especialista em Comunicação Social, observa que “em Minas, o
esforço publicitário é para apresentar que tudo o que é realizado pelo atual governo
é ‘inédito’ e ‘inovador’. É como se dissesse: ‘nunca antes neste estado...’ A cada
dia inventa-se uma nova roda. Tudo é apresentado como novidade, nunca antes
experimentada nas Alterosas, quiçá no Brasil.” (In: “Propaganda no país do faz-deconta”, (Observatório da Imprensa, 22/12/2009, apud SINDIFISCO , 2010, p. 39).

Os recursos de um bilhão de reais destinados à propaganda recriam a realidade de
acordo com a imagem que interessa ao “cliente”. Assim, o estado na imprensa raramente
aparece como realmente é.
Minas possui déficit orçamentário. Segundo o SINDIFISCO, o déficit no orçamento
vinha sendo coberto com recursos de dois fundos de previdência: o Fundo Financeiro de
Previdência (FUNFIP) e o Fundo de Previdência do estado de Minas Gerais (FUNPEMG).
Com os recursos dos dois fundos, Minas Gerais consegue apresentar superávit (maquiando as
contas).
Esses mesmos fundos se encontravam em disputa na Assembleia Legislativa de Minas
Gerais e a pauta era sua extinção e criação da previdência complementar para os servidores
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mineiros. Isso aconteceu com a aprovação,, na ALEMG, do fundo complementar de
previdência, Lei Complementar 132/2014. Seguindo o modelo federal, aprovado pela
presidente Dilma Roussef em 02/05/2012, a lei estabelece teto para as aposentadorias e
pensões de futuros servidores e cria entidade fechada de previdência complementar.
O FUNFIP já estava deficitário, fruto do uso dos recursos da previdência para quitar
dívidas e despesas dos governos desde longo prazo. Já o FUNPEMG não 207. Esse fundo, que
agrupava todos os servidores públicos e havia sido criado em 2002, era superavitário. O que o
governo de Minas Gerais fez foi transferir os recursos do FUNPEMG para o FUNFIP e
extingui-lo.
Ao repassar os recursos entre os fundos, de acordo com o deputado Rogério Correia, o
governo pode deixar de repassar por aproximadamente cinco meses os recursos referentes à
contribuição patronal para o FUNFIP. A avaliação do Bloco de Oposição Minas sem Censura
é que o governo está segurando as contas até as eleições presidenciais para garantir que a
imagem da administração eficiente permaneça até outubro.
Com a aprovação da lei, o governo do estado de Minas encerra o modelo de
previdência pública e solidária, a paridade e a aposentadoria integral para os novos servidores.
Já os antigos convivem com a incerteza diante do uso dos recursos dos fundos previdenciários
para cobrir as contas do governo de Antonio Anastasia.
Em ano eleitoral, essas questões começam a aparecer, ainda que divulgadas em jornais
de menor circulação ou jornais eletrônicos. Segundo o jornal Hoje em Dia, Minas Gerais é
hoje o segundo estado mais endividado do país. Só de autorizações solicitadas à ALEMG para
contrair empréstimos com instituições privadas e de fomento pelo governo foram, em dez
anos, 19 bilhões. Para o Jornal, a dívida está em torno de 79 bilhões208. Já o Bloco de
Oposição afirma que está próxima dos 100 bilhões, em um contexto de retração da economia
mineira. Os deputados de oposição criticam e os aliados indicam que essa política recebe
incentivo do próprio governo federal. O Jornal Poços 10

também tem discutido,

frequentemente, a questão das contas do governo e aponta os mesmos valores e problemas
que o Hoje em Dia.
Em maio deste ano, foi veiculado por esse jornal que a Lei de Diretrizes
Orçamentárias de Minas Gerais é fraudulenta e que a prestação de contas é ainda mais
complicada. No já mencionado desvio dos recursos da saúde, o valor em questão representa
207

Segundo o Deputado Rogerio Correia que integra o Bloco Minas sem censura o FUNPEMG possuía em seu
caixa 3 bilhões de reais na ocasião e era o segundo melhor fundo do país. Pronunciamento na ALEMG em
novembro de 2013.
208
Jornal Hoje em Dia, Publicação on line, 24/04/2014.
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metade de tudo o que foi investido na área.

A promotora de Justiça de Defesa da Saúde, Josely Ramos Pontes, explica que foi
feita uma fraude contábil, ou seja, foi contada uma mentira, para fechar as contas.
“Enganaram os órgãos de fiscalização e a população o tempo inteiro”, denuncia. A
partir do entendimento que a prestação de contas estava equivocada, pois contavam
investimentos que nunca teriam acontecido, o MP entrou com a ação contra a
contadora-geral do Estado, Maria da Conceição Barros Rezende, e o então
governador Aécio Neves, que assina junto com ela o documento oficial de
prestação de contas. (...) a denúncia do MP estava correta, e que não foram
investidos os 12% constitucionais previstos para a saúde. (POÇOS 10 13/05/2014).

A forma como o governo do estado faz seus registros contábeis (o que inclui a lei de
orçamentária anual e as diretrizes) é chamada pelo Deputado Savio Souza Cruz de
“Contabilidade Criativa”.
O ícone da gestão Aécio Neves, que simbolicamente apelava para o moderno Juscelino
Kubistchek, foi a construção da cidade administrativa. O argumento para tal empreendimento
era a economia de recursos em função do pagamento de aluguéis em prédios no centro de
Belo Horizonte, o que onerava os cofres públicos. A cidade administrativa tinha, ainda, outra
característica importante: retirava do centro da capital o centro de poder e dificultava o acesso
às manifestações. Ela foi inaugurada em 4 de março de 2010, ano do centenário de Tancredo
Neves, avô do então governador, convertido em mártir das “Diretas”.
O projeto da Cidade Administrativa foi orçado em R$ 550 milhões em maio de 2004 e
seria construído próximo ao Aeroporto Antonio Carlos, com projeto de Oscar Niemeyer. A
obra pretendia também anunciar o novo e moderno modelo de gestão, através do recémlançado programa de parcerias público privadas.
As empresas que decidissem investir teriam garantido o aluguel pago por 30 anos. O
projeto não avançou e a marca administrativa e peça de propaganda do governador estavam
ameaçadas, como projeto pessoal e como projeto da empresariado mineiro. Os recursos foram
buscados, então, na CODEMIG, Companhia de Desenvolvimento Mineira cujos principais
recursos advêm dos royalties da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração,
pertencente ao Grupo Moreira Salles para exploração do nióbio de Araxá.
Em vez da PPP. um investimento estatal. Em vez do Carlos Prates, um bairro
populoso próximo do centro da capital, uma área maior, de 840 mil metros
quadrados, a 20 km de distância do centro, um local bem isolado do burburinho
urbano e de possíveis reivindicações populares. E pelo dobro do preço inicialmente
previsto para o projeto. (Ou pelo triplo, como se descobre hoje). (BLOG DO
PROFESSOR FERNANDO MASSOTE).
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O Jornal Folha de São Paulo explicitou o tamanho dos gastos e o impacto nas contas
do estado da seguinte maneira:
O valor investido vai demorar 18 anos para ser compensado pela economia prevista
de R$ 92 milhões anuais. O R$ 1,69 bilhão é superior à soma dos orçamentos
aprovados para este ano nas áreas de assistência social, cultura, habitação, meio
ambiente, ciência e tecnologia, agricultura e esportes. Avaliadas inicialmente em
cerca de R$ 550 milhões, as obras de engenharia chegaram a R$ 1,1 bilhão, o
dobro do previsto. Somada a outros 87 contratos levantados pela Folha desde o
início das obras, em janeiro de 2008, o custo total chega a R$ 1,69 bilhão. (FOLHA
DE SÃO PAULO apud MASSOTE).

A mudança dos valores chamou a atenção do Ministério Público e, hoje, quatro
inquéritos estão em andamento, todos referentes a supostas irregularidades em processos
licitatórios e ainda não houve o desfecho dessa investigação. O portal UAI, em 23/10/2011,
noticiava que, em 2011, o orçamento da cidade administrativa para manutenção operacional já
havia estourado o orçamento anual. Só a energia elétrica da sede custou ao estado R$ 6,9
milhões até setembro daquele ano. Os números são superlativos.
O gasto operacional da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, sede do
governo de Minas, ultrapassou em setembro o valor previsto para todo o ano. No
orçamento foram destinados R$ 97 milhões, mas já foram gastos R$ 99,6 milhões.
Entre os itens das despesas estão material de consumo, energia elétrica,
alimentação, locação de máquinas e equipamentos, serviços gráficos, TV por
assinatura, veículos, telefonia e manutenção das instalações, entre outros. Os dados
foram consultados no Orçamento de 2011, disponível no site da Secretaria de
Planejamento e Gestão e no Portal da Transparência. (PORTAL UAI, 23/10/2011).

Quando foi inaugurada a Cidade Administrativa, o governo anunciou que tinha a
intenção de reduzir em R$ 85 milhões por ano as despesas da máquina pública.

O custo com energia elétrica está entre os serviços com terceiros que consumiram
do governo R$ 66,6 milhões, a maior despesa operacional da Cidade
Administrativa. O valor empenhado para esses serviços foi de R$ 78 milhões.
Entre outros gastos estão: despesas de exercícios anteriores, que chegam a R$
6.085.059,63, locação de mão de obra, que consumiu R$ 19.474.998,43, e serviços
de consultoria, que chegaram a R$ 986.484,95. O governo não informa quanto foi
planejado no orçamento para cada despesa pelo funcionamento dos prédios.
(PORTAL UAI, 23/10/2011).

A Cidade Administrativa é, sem dúvida, um ícone do Choque de Gestão e o traço
distintivo de uma concepção de administração pública. Esta produz a apropriação privada dos
recursos públicos na forma que procurei demonstrar ao longo deste trabalho. Sua objetivação
se apresenta como tristes, porém, imponentes monumentos da modernidade mórbida do
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empresariado, cotidianamente vivido como farsa e tragédia nos hospitais, nas escolas e nas
vias públicas, como o recente desabamento do Viaduto Batalha dos Guararapes, na Pampulha,
tragédia anunciada da eficiência empresarial209.

5.3 Educação dos Trabalhadores e os Trabalhadores da Educação

5.3.1 A Educação dos Trabalhadores

Em 2006, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais
produziu um material chamado “Radiografia da educação mineira”. A jornalista responsável
pelo trabalho foi Daniela Arbex210. O trabalho resultou em um levantamento, pela ótica do
trabalhador da educação, sobre as condições materiais sob as quais o trabalho se realizava
mesmo após o Choque de Gestão. Apresento abaixo alguns exemplos do que foi observado
pela repórter que resultou em uma revista com o mesmo nome.
O Norte de Minas possui um dos piores indicadores sociais do país. Sua condição não
é reconhecida, pelo governo mineiro, no que diz respeito às necessidades reais das crianças e
jovens da região. Um exemplo é o município de Capitão Enéas que dista 471 km de Belo
Horizonte. Apenas 1,6% dos habitantes é beneficiado por rede de esgotos e 37% da população
de 14.862 habitantes, naquele período, eram de jovens e crianças. Esse quadro deveria supor
maior aporte de recursos, como mecanismo “eficiente” de redistribuição de riqueza e
mecanismos de compensação das condições sociais das crianças e dos jovens. Não é a
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O Tribunal de Contas já investigava o superfaturamento do Viaduto que fazia parte do conjunto de obras de
preparação de Belo Horizonte para a Copa do Mundo. Alguns itens chegavam a um sobre faturamento de
350%. Folha/UOL, A Copa como ela é, 06/07/2014. Apesar de a principal investigação recair sobre o prefeito
de Belo Horizonte, Marcio Lacerda, este e seu partido o PSB , são aliados de Aécio Neves e o questionamento
sobre as obras do viaduto acaba por reforçar todo o debate em torno da gestão publica em Minas Gerais. A
Construtora que assumiu as Obras do Viaduto, a Cowan, após a saída da Delta, envolvida com o Bicheiro
Carlinhos Cachoeira é a 76ª em doações a campanhas eleitorais no país e aumentou suas doações,
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/07/1482009-obra-de-viaduto-que- desabou-em-bh-ja-erainvestigada-pela-promotoria.shtml; Também em UOL em 05/07/2014; As doações da construtora chegaram a
R$2,8 milhões distribuídos entre os diretórios nacionais do PMDB, R$1,8 milhão , do PCdoB com R$ 500 mil
e do PSDB R$ 500 mil. Conforme o site Contas Abertas. Em:
http://www.contasabertas.com.br/website/arquivos/8943;
210
Daniela Arbex realiza trabalhos de investigação jornalística sendo profissional premiada em várias categorias
de sua área. Seu mais recente trabalho foi “Holocausto Brasileiro” sobre o genocídio no maior hospício
brasileiro, situado em Barbacena, Zona da Mata de Minas Gerais.
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realidade da região e muito menos das escolas.
A escola Estadual Norte Mineira, exemplo tomado pela jornalista, sobrevivia, naquela
ocasião, com R$ 0, 11 por aluno ao dia ou 0,00031% do salário mínimo da época. A verba
recebida pela escola, para manutenção, era de R$ 27.126,00 ao ano e o valor era 16 vezes
menor do que o recebido pela Escola Estadual Clóvis Salgado, de Montes Claros, uma das
223 Escolas-referência do estado. A região é de extremo calor e, apesar disso, o padrão de
construção das escolas não respeita esse aspecto. Na verdade, a escola funcionava em um
prédio cedido pela prefeitura e ,como um depósito, as salas de aula não possuíam ventilação
adequada. Os alunos que frequentam a escola são filhos de lavradores, operários da indústria e
funcionários públicos.
Sem a infraestrutura adequada, as aulas ficam circunscritas ao quadro. Havia
problemas no telhado, na fiação elétrica e não havia louças no banheiro em condições que,
segundo Arbex, “viola a dignidade”. A realidade dessa escola não é diferente da maioria das
escolas em cidades menores ou até mesmo em bairros de periferia de centros maiores em
Minas Gerais. A escola não possui quadra própria e as atividades da Educação Física são
realizadas na rua. Sem espaço próprio e adequado reina o improviso. Uma área coberta que
abriga o refeitório faz às vezes de sala de aula.
As condições da Escola Estadual Norte Mineira se reproduzem no espaço e no tempo
para outras regiões. Em matéria do dia 17/03/2014, o jornal Poços 10 denunciava que 60%
das escolas de ensino fundamental não possuem refeitório e 95% de escolas de ensino médio
não possuem sala de leitura. A matéria também criticava a falta de elementos essenciais como
merenda escolar, infraestrutura e até mesmo professores. Podemos inferir que as condições
gerais observadas, em 2006, não se alteraram, já que não se alteraram nem os percentuais de
financiamento e nem a direção ético- política e a racionalidade do governo para a área da
educação211.
Na ocasião da realização da reportagem, Arbex detectou que de norte a sul do estado,
mesmo com a gestão eletrônica proposta para os processos de implantação do Choque de
Gestão, os computadores ainda eram figurantes no cenário escolar. Quando a escola dispõe do
equipamento, não dispõe de funcionário responsável. Muitas vezes a utilização dos
equipamentos pressupõe reforma na parte física e na elétrica ou há uma enorme dificuldade de
211

Conforme explicitaremos mais adiante há um déficit de investimento do percentual constitucional obrigatório
(mínimo de 25% do FUNDEB) que gerou um passivo acumulado de oito bilhões na educação, fora isso o
cálculo do governo para o custo aluno, inclui os trabalhadores inativos, o que inflaciona o valor aplicado e
permite alardear um índice de investimento que não corresponde ao real. Apresentarei os elementos mais
adiante no texto.
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ter acesso à internet com banda larga. Diante disso tudo, o uso do computador se restringe ao
operacional e os laboratórios de informática passavam a maior parte do tempo fechados.
Quanto mais distante de um grande centro urbano, piores as condições gerais da
escola. Outro exemplo do norte de Minas, em Montes Claros, uma escola que fica em área de
ocupação, tinha entre os estudantes uma grande maioria cujas famílias sobreviviam com
recursos de políticas compensatórias e para as quais a merenda escolar podia significar a
diferença entre comer e não comer naquele dia. Essa escola, a Estadual Secundino Tavares,
sobrevivia com uma verba de R$ 5 mil para a manutenção. São 88 vezes menos do que a
Escola-referência Clóvis Salgado, da mesma cidade, cuja verba era de R$440.955,00. A
reportagem reproduziu a pontuação atingida no IDEB e a escola com mais recursos obteve
melhor pontuação.
O corpo docente dessa escola não dispunha de sala própria e, assim, ocupavam a
biblioteca e depois a sala de reforço. Ainda assim sonhavam, junto com a direção da escola,
com alguns itens que, do ponto de vista pedagógico, consideramos básicos para um processo
educativo que seja minimamente atraente.
Sonhamos muito, mas não temos condição de fazer o que gostaríamos. Isso me faz
sofrer. Queria ter uma sala de brinquedos pedagógicos e uma biblioteca mais
equipada, capaz de transformar o colégio num espaço de leitura. A escola dos meus
sonhos é aquela capaz de atender os alunos nas suas necessidades”. Sonia Meirelles
Ruas, 50 anos, vice - diretora da escola. (apud ARBEX, 2006, p. 11).

Mesmo quando a escola recebeu obras e melhorou a infraestrutura houve problemas.
Em Janaúba, cidade que tinha 71 mil habitantes e apenas 0,3% atendidos pela rede de esgotos
e 64,3% por coleta de lixo, a escola situada no Bairro Esplanada, Doutor Mauricio Porto,
naquele momento reinaugurada, já apresentava rachaduras que se agravaram com as obras de
uma avenida próxima e, ainda assim, a estrutura não foi revista e nem adequada às
necessidades dos alunos.
Havia oito salas e, com as rachaduras, apenas três funcionam. Os alunos tiveram que
ocupar com aulas regulares a biblioteca e o laboratório de ciências. Com isso o almoxarifado
passou a abrigar também o laboratório de informática, apesar de não ter nem ventilação para
isso.
A precariedade e a descaracterização dos espaços e seus usos também estavam
presentes na capital, Belo Horizonte, na escola estadual Britaldo Soares Ferreira, zona norte
da cidade, que atende às crianças e jovens da favela 1º de maio, que também possuía salas de
aula com paredes sem reboco e sem vidros nas janelas, uma biblioteca improvisada junto com
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a sala de vídeo e os móveis da cantina serviam de mesas de leitura, já que a biblioteca não
dispunha de mobiliário dessa natureza. A escola havia recebido a reforma de três salas,
cantina e banheiros.
A precariedade dos prédios estava e está presente em todas as regiões do estado.
Existem salas de aulas nas quais chovia e a equipe de reportagem que acompanhou Arbex,
nesse trabalho, saiu de lá com a roupa toda molhada. Com tudo isso, o depoimento da
professora da turma é emocionante. Ela lecionava há 31 anos na rede estadual, nessa ocasião
e trabalhava com a fase introdutória, nas séries iniciais. Pediu à equipe que colocasse qualquer
frase no quadro com grau de dificuldade que os alunos saberiam ler. E assim foi. Ela disse:
“Fazê-los ler me realiza. É por isso que em meio a tantos obstáculos não penso em
desistir” - Maria Helena Dias Rodrigues de Carvalho, 51 anos, lecionava em uma
sala em que chovia. (apud ARBEX, 2006, p. 16).

Os projetos que o governo propõe muitas vezes inserem ou acirram a competição e a
exclusão em um mesmo ambiente, entre os alunos. Um dos exemplos que a reportagem
trouxe, entre outros, foi do projeto de escola integral212. Os alunos das salas de horário
integral estudavam em ambientes limpos, reformados, pintados e com mobiliário novo e
ambiente aconchegante.
O projeto se destina a alunos com defasagem idade/série e conta com aulas
diferenciadas com valorização de disciplinas como artes. É um projeto para o ensino
fundamental. Os alunos do projeto estavam obtendo êxito e superando as dificuldades. O
depoimento de todos foi unânime em afirmar que as condições de infraestrutura, tempo, ritmo
de trabalho e atendimento dos professores foram fundamentais para que recuperassem o
“gosto” pelo estudo e se sentissem motivados.
Os professores reconheciam que as condições oportunizadas pelo projeto eram boas e
acreditavam na proposta. A crítica advinha do fato de ser, mais uma vez, destinado a uma
pequena parcela dos estudantes: 110 mil alunos em 1.790 escolas com um orçamento de
R$31,3 milhões.
Os valores aqui apresentados podem parecer muito elevados e podemos questionar a
possibilidade, dentro dos marcos de recursos disponíveis, para o atendimento dessas
necessidades.
Segundo a cartilha produzida pelo SIND-UTE/MG sobre os recursos não aplicados do
FUNDEB, no ano de 2006, o governo do estado de Minas Gerais deixou de investir em
212

As escolas de tempo integral são as que recebem maior atenção do governo na oferta de projetos de
responsabilidade social para empresas através do programa “Minas Presente Nas Escolas”.
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educação (dentro dos percentuais mínimos previstos por lei) R$ 1.025.097.964,89 e no ano de
2007 foram R$ 1.170.249.025,41. Investiram, apenas, 18,73% e 18,77%, respectivamente, dos
25% mínimos constitucionais. Ainda não foi descoberta a destinação dos recursos.
Se algumas escolas padecem com a violência em seus espaços, elas também têm que
conviver com esse duro aspecto da realidade no seu entorno e recebem os alunos que se
desenvolvem em meio a essa realidade. As condições sociais e materiais vivenciadas pelos
alunos também se refletem no ambiente escolar. Essas condições dificultam a vida escolar
dos alunos e a permanência de professores em algumas
instituições. Exemplos dessa realidade são trazidos na seção que trata do sul de Minas
onde os alunos conviviam com os delitos, a gravidez na adolescência e suicídios. Esse relato
vem da escola Elias Jorge Zeinum de Campestre, sul de Minas.
A vida dura na zona rural e dos dramas familiares agravados pelas situações de
pobreza e pobreza extrema muitas vezes levam esses jovens a perda de perspectiva, a não
acreditar, já desde cedo, que possam ter uma vida melhor que a de seus pais. Foi essa
percepção que tem levado os jovens a cometerem suicídio. A escola registrou, naquele
período em que a reportagem estava sendo realizada, três tentativas, uma com êxito. Número
elevado para uma única escola e em curto tempo. A secretária escolar da época afirmou que,
“a cada dia, a gente conhece uma nova história de sofrimento e isso tem reflexo direto na sala
de aula”. - Márcia Ionice Figueiredo de Souza, 30 anos. (apud ARBEX, 2006, p. 27)
As melhores escolas ainda eram as escolas- referência, muitas delas convertidas em
escola piloto do Reinventando o Ensino Médio, com orçamentos que variavam de R$ 300 mil
a quase R$ 500 mil. Como dizia a matéria, ilhas de bem aventurança em meio a precariedade
em relação à infraestrutura material.
Distantes oito anos da produção desse dossiê, podemos achar que a realidade mudou.
Mas não. O Jornal Tribuna de Minas, de 09/04/2014, trazia como manchete de primeira
página a seguinte matéria: “Rede Estadual: Docentes e Alunos apontam precariedade em
escolas”. Nos cinco colégios visitados, há queixas de estrutura depredada e falta de
equipamentos básicos. Três deles tiveram baixo desempenho no ENEM e 2 não obtiveram
nota.
Na página três, a matéria apresenta os colégios. Todos grandes, dois deles que haviam
sido criados nos anos 1970 para abrigar o ensino técnico que a rede estadual oferecia,
conhecidos por “Polivalentes” (hoje o ensino profissional foi em grande parte terceirizado,
mesmo antes do PRONATEC). Em uma escola situada no centro de Juiz de Fora, em prédio
tombado, o ano teve que começar em prédio alugado para que a reforma pudesse ser feita. O
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prédio “novo” tem um telhado ruim e chove dentro da secretaria, na sala da direção e na sala
dos computadores. É impossível trabalhar.
A matéria também alertava para o déficit de professores. Em algumas escolas, os
alunos chegaram a ficar 2 meses sem aulas de algumas disciplinas, em parte devido ao fim da
efetivação de 98 mil servidores da educação, com o julgamento da Lei 100 pelo STF, em
parte por problemas crônicos que se arrastam em algumas áreas (como matemática, física e
química, filosofia e sociologia, artes) e em escolas expostas a mais
conflitos sociais. A superlotação das salas de aula foi outro problema registrado por
docente e alunos. Segundo o SIND-UTE, a média de alunos por turma nas salas de aula de
Minas Gerais, ocupa a 8ª posição em 27 redes no quesito salas lotadas 213.
As condições materiais ruins estão presentes desde longa data nas escolas mineiras,
mas, em um contexto de intensa propaganda sobre a eficiência, a excelência e a qualidade nas
novas formas de gerenciamento do serviço público no estado, esse traço se apresenta como
uma contradição que, embora assuma muitas vezes fenomenicamente a imagem da corrupção,
na verdade é o traço distintivo da gestão empresarial do estado e é, em essência, o espírito
dessa forma de gerir e carrega os seus objetivos mais íntimos. Esta é a expressão da
apropriação do fundo público que é expressa pela dupla expropriação que apresentei neste
trabalho.
Uma prova cabal desse processo são os oito bilhões não investidos na educação
pública desde 2003 até 2012. O SIND-UTE e o DIEESE/MG produziram uma cartilha na qual
esse levantamento aparece ano a ano. Entre 2006 e 2010 ,mais de um bilhão de reais por ano.
Nos anos anteriores, algo em torno de meio bilhão e em 2011 e 2012, R$ 378,71 milhões e R$
659.328.929,64 milhões, respectivamente.
Além da precariedade, isso teve um efeito direto também na não garantia do direito à
educação. O estado ofertou para o ensino médio 7.493. 785 vagas para uma população em
idade escolar de 14. 664. 832 jovens. O mesmo aconteceu com os alunos da educação de
jovens e adultos, cujas matrículas sofreram queda, inclusive. O governo vem se empenhando
em restringir o acesso, dificultando, inclusive, a matrícula de alunos no curso noturno.
Alunos e docentes promoveram atos de protesto, reivindicando a manutenção do
ensino noturno. O sindicato dos trabalhadores em educação também entrou com uma
representação na Promotoria da Educação e da Infância e Adolescência junto ao Ministério
Público, para que se apurem as irregularidades.

213

SIND-UTE:CARTILHA DOS 8 BILHÕES, cópia em pdf disponível no site da entidade.
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O governo do estado, através da SEE, lançou a resolução 2.442 que autoriza as
matrículas no noturno apenas para alunos maiores de 16 anos com comprovação de vínculo de
trabalho, através de carteira assinada, jovens aprendizes de 14 anos ou alunos destinados à
Educação de Jovens e adultos. Segundo dados do MEC de 2010, apresentados pelo SINDUTE, a oferta do ensino noturno em Minas Gerais foi de apenas 31,7% das vagas.
O governo argumenta que se baseia no Estatuto da Criança e do Adolescente para
ofertar o ensino médio, preferencialmente no diurno. A questão para o sindicato e os alunos é
justo que, preferencialmente, não significa excluir aqueles jovens que trabalham na
informalidade, ainda que não tenham distorção idade- série. Isso seria negar o direito à
educação214. Além do direito à educação não ser respeitado, o impacto em termos de
desemprego para os servidores da educação seria bastante elevado.
Para o ensino técnico, a realidade é a terceirização. Esse processo começou com o
estado em rede através do programa “Rede Mineira de Educação Profissional”. Até o ano de
2010, Minas Gerais ofertava 100 mil vagas para o ensino médio profissionalizante. Ao invés
de ampliar essa oferta, o estado terceirizou essa modalidade de ensino. A oferta de vagas caiu
para 50 mil contra uma procura de 160 mil jovens.
A precariedade da infraestrutura se mantém mesmo após 12 anos de Choque de
Gestão, de “modernização administrativa” ,conforme os dados apresentados na cartilha do
SIND-UTE. Ainda existem 633 escolas que não possuem rede de esgotos; 454 não possuem
meios de fazer cópias de materiais; 1707 escolas não possuem equipamentos de som (equivale
a 1/3 da rede); 1451 não possuem datashow e 442 não possuem acesso à internet. Quanto à
acessibilidade, 2.097 escolas não possuem banheiro adaptado, 2.418 não possuem
dependências ou vias estruturadas para atendimento a portadores de necessidades especiais.
Esses alunos representam 26.226 do total de matrículas na rede estadual215.
Mas a pior de todas as expropriações é, sem dúvida, a da merenda escolar. O governo
mineiro só investe a verba repassada pela União. Ainda assim, o governo do estado não utiliza
todo o recurso que vem do governo federal. Entre 2006 e 2012 o saldo de recursos não
utilizados cresceu 92% e chegou à cifra de 36 milhões. Talvez a equipe de gestores da SEE
tenha recebido do governador elogios pela sua eficiente gestão na economia de recursos e
tenha, inclusive, recebido prêmios de produtividade por essa enorme capacidade de
racionalização. Ainda dentro do direito à alimentação escolar e às condições dignas de higiene
para tal, 61% das escolas da rede (2.238) não possuem refeitórios e 55% (2.039) não possuem
214
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http://sindutejf.blogspot.com.br/2014/02/sindute-denuncia-ao-ministerio-publico.html Em 21/02/2014
A rede possui hoje 3.668 escolas.
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dispensa para armazenar os alimentos.
Para cada recurso economizado, para cada investimento visto como gasto, uma
expropriação e a negação de um direito a uma criança e a um adolescente. Essa é a moderna e
eficiente gestão empresarial aplicada aos serviços públicos.

5.3.2 Os Trabalhadores em educação

A precariedade é um traço estrutural da oferta da educação em Minas Gerais e tem se
agravado à medida que avança sobre o trabalho docente. Condições de infraestrutura, sendo
meio de trabalho, afetam diretamente a possibilidade de objetivação com a qualidade na
perspectiva dos trabalhadores. Portanto, a precarização da infraestrutura é também a
precarização do trabalho e do trabalhador em educação.
As formas gerais que o trabalho em educação assume, através dos processos, dos
instrumentos de regulação e organização do trabalho escolar, do currículo como deterioração
dos processos impactam diretamente esse trabalhador e apontam para a sua reconversão.
As condições contratuais e de carreira foram exaustivamente analisadas neste trabalho
e carregam igualmente o traço da precarização/flexibilização, da perda de determinadas
condições para recomposição da força de trabalho e desenvolvimento pessoal do trabalhador
em educação.
A formação desse trabalhador em exercício deixa de ser construída, segundo as opções
do próprio trabalhador, no formato acadêmico e passa a ser oferecida como formação
continuada. Essa assume formas diversificadas, mas todas acontecem em serviço, como
capacitação, por vezes à distância e expressa uma extensão da jornada de trabalho. A
formação continuada também assume o traço da fragmentação. A oferta feita pelo
empregador, no caso o governo do estado, retira do professor a autonomia na busca da
direção ético-política de sua própria formação e se apresenta como mais uma dimensão de sua
expropriação.
Já a condição salarial é outro traço distintivo de sua condição de proletariedade. A
pesquisa “O Trabalho Docente na Educação Básica em Minas Gerais” revelou dados
importantes para que possamos ter uma visão de conjunto dos processos analisados ao longo
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deste trabalho216. Segundo OLIVEIRA e DUARTE (2012), mais da metade dos professores
do estado recebem remuneração mensal inferior a dois salários mínimos (são 54,5% dos
trabalhadores) e somente 45,7% possuem plano de carreira e de salário (recebem subsídio e
progridem por avaliação individual de desempenho), além disso, quando comparados com os
salários da rede municipal, os professores da rede estadual recebem salários mais baixos. As
atuais políticas de remuneração e valorização vinculam e aprisionam, segundo os
pesquisadores, a carreira e a remuneração ao desempenho dos alunos, aprofundando a relação
entre salário e premiação. Ao mesmo tempo, a pesquisa e as conclusões dos autores indicam a
ineficácia desse modelo. Segundo a pesquisa TDEBB, 30,9% dos aspectos valorizados nos
planos de carreira e nos salários docentes estão vinculados às avaliações de desempenho.
No que diz respeito à formação docente, essa não aparece como elemento de elevação
de salários e coloca a concepção de valorização nos estreitos moldes da teoria do capital
humano revisitada, pois se apresenta como valorização do capital pessoal e como elemento de
competitividade na busca por uma contratação, porque o docente se tornou mais
“empregável”, na medida em que se qualificou. Entre os professores da rede estadual, 41,8%
se mantêm com uma remuneração de até dois salários mínimos.
Segundo os pesquisadores, somente 12,7% dos professores atingem a faixa salarial de
2 ou até 3 salários mínimos e é nessa faixa que se concentram 22,2% dos docentes.
Igualmente o tempo de serviço não se constitui como elemento significativo nessa política
remuneratória para que se atinjam patamares superiores. Entre os que recebem até dois
salários mínimos, estão 53,7% dos professores que trabalham a mais de dez e há até quinze
anos. O tempo de serviço só tem efeitos positivos na remuneração para 4,7% que possuem
mais de 30 anos de serviço. Nesse grupo, 70,2% recebem mais de dois salários mínimos e
46,1% mais do que quatro salários mínimos.
Os ganhos salariais acima de dois salários mínimos só são atingidos pelos docentes
que estão na faixa etária acima de 46 anos, desses 60,2% dos docentes recebem mais de dois
salários. A pesquisa revelou também que quanto mais jovem o docente, menor é o seu salário.
Na faixa etária entre 36 e 45 anos de idade, 55,7% dos docentes recebem até dois salários
mínimos. Os que possuem entre 26 e 35 anos 71,4% também recebem esses valores ou
menos. Os que têm menos de 26 anos recebem até três salários mínimos.
Fica evidente o empobrecimento dos professores e o brutal achatamento salarial dessa
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Esta pesquisa faz parte de um projeto maior chamado o Trabalho Docente na Educação Básica no Brasil
(TDEBB). O Volume em questão teve a organização de Adriana Duarte, Savana Diniz Gomes de Melo, Dalila
Andrade Oliveira, Lívia Fraga Vieira. As referências constam no final do trabalho. Todos os percentuais aqui
citados referem-se aos professores entrevistados e não ao total da rede.
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carreira. Explicita-se a contradição entre o discurso e a prática de governos e empresariado no
que se refere à valorização docente e à qualidade na educação. Essa relação entre salário e
tipo de trabalho, no caso dos docentes, deve-se antes à política de massificação com controle
dos processos de qualificação da juventude e ainda na expropriação do mais antivalor e não
guarda relação com a “oferta” da “mercadoria”, força de trabalho do professor.
Segundo a UNDIME, o déficit de professores no país, hoje, chega a 300 mil
trabalhadores. O TCU fez uma auditoria e constatou que a defasagem de profissionais com
formação específica no ensino médio é de 32 mil profissionais, sendo as áreas mais carentes
química, física e sociologia 217. Uma das “saídas” do empresariado para essa demanda é a
“reconversão”.
Trata-se de um processo que expropria os trabalhadores e garante os compromissos
com a valorização do capital, em especial o financeiro, através do fundo público. O
empobrecimento não justifica, sozinho, a afirmação do avanço da proletarização docente, mas
é um elemento constitutivo importante pelas várias mediações que já explicitamos ao longo
do trabalho, no que tange à recomposição da força de trabalho em suas várias dimensões e
expressa, concretamente, a expropriação do trabalhador, em educação.
Ainda de acordo com Oliveira e Duarte (2012), a combinação da baixa remuneração
associada às restritas possibilidades de desenvolvimento na carreira têm elevado o nível de
insatisfação que se traduz em um índice de apenas 26% dos trabalhadores desejarem
permanecer na profissão 218. Desejam mudar de profissão 7%; aposentar-se 11,9%; mudar de
rede de ensino via novos concursos 14,2%. Declaram-se insatisfeitos com sua remuneração
59,3% e muito insatisfeitos 25,5%.
Segundo a pesquisa, 32,7% dos professores integram a categoria “designados”,
professores com contrato temporário, altamente precarizados, que recebem as piores
remunerações e lidam com as piores condições de trabalho, inclusive a rotatividade. Os
pesquisadores apuraram que 84,6% dos que não ingressam na carreira por concurso público
recebem dois ou menos do que dois salários mínimos. Entre os estatutários essa condição é de
33,5% dos trabalhadores contra 80,9% dos docentes designados.
Os docentes de Minas Gerais são qualificados para o exercício de suas funções
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Portal G1. Auditoria do TCU aponta déficit de 32 mil professores no ensino médio. SP. 20/03/2014. A
auditoria ainda identificou que 46 mil professores não têm formação específica em nenhuma das disciplinas e
que há 61 mil professores fora de salas de aula. A proposta do TCU para minorar os efeitos do déficit é
capacitar os 46 mil de imediato.
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Seria importante poder cruzar os dados desta pesquisa com os do absenteísmo e de adoecimento com
afastamento e ainda desagregar destes dados as doenças emocionais e psicológicas.
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segundo a pesquisa TDEBB realizada por Romano, Oliveira e Melo (2012). Entre esses
trabalhadores, 47,6% possuem pós-graduação e 46,7% possuem pós- graduação, somente
5,7% dos professores afirmou ter formação no ensino médio. Os professores que possuem pós
lato sensu (especialização) totalizam 96%, enquanto os que buscam o stricto sensu
representam 4% com mestrado. Os autores avaliam que os professores têm procurado
melhorar suas condições de promoção e aumento salarial através da formação, mas isso,
conforme observamos com os pesquisadores Oliveira e Duarte (2012), não se materializa na
forma anunciada pelo governo e nem no plano de carreiras, o que é um dos elementos de
frustração com a profissão. Ainda segundo Romano, Oliveira e Melo (2012), apenas 10% dos
professores da rede estadual de Minas Gerais não é habilitado. Segundo esses autores, a busca
pelas licenciaturas tem decaído e os licenciados afirmam não se constituir como perspectiva
profissional o exercício da docência. A justificativa é a desvalorização da profissão.
A pesquisa nacional TDEBB, na qual os pesquisadores em foco se baseiam, indicou
também a busca dos professores pela formação continuada. Entre os professores da rede
estadual de Minas Gerais, 55,7% participou de congressos, seminários, colóquios de educação
no ano anterior, 23, 8% buscaram cursos em instituições universitárias e 56% participaram de
atividades de formação previstas no calendário escolar.
Esses dados levantados pelos pesquisadores explicitam a grande contradição vivida
pelos professores mineiros, hoje, e que trazem a marca da exclusão das políticas regressivas
em curso no Brasil e no mundo, desde a crise do modelo fordista. Os trabalhadores, em geral,
e os docentes, em particular, estão mais bem formados, mais capacitados, mas isso não se
traduz por melhores condições de trabalho e de carreira, embora os trabalhadores busquem a
qualificação com vistas às melhorias na mesma219.
Os pesquisadores destacam que a carreira não impacta na remuneração. Logo, a
progressão na carreira não se traduz em melhoria salarial real, pois constitui-se em uma peça
de ficção, em uma não-carreira.
Outro elemento importante, trazido pela pesquisa em foco, é a questão do vínculo
funcional: 42,8% são efetivos (concursados), 31,4% são professores em regime de contrato
temporário e 24,4% eram os efetivados da lei 100 (contratados que ganharam estabilidade). Se
somarmos os dois últimos temos 55,8% de professores não efetivos o que nos dá a dimensão
da precarização do trabalho na educação pública em Minas Gerais e , segundo os autores,
afeta diretamente a profissionalização docente.
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Relembrando que o total de servidores da educação, cujo vínculo era a lei 110, era de
98 mil pessoas.
O mesmo trabalho coletivo que analisou a educação básica no Brasil e em Minas
Gerais traz um recorte específico sobre a saúde do trabalhador docente mineiro e foi
desenvolvido por Gonçalves (2012).
Segundo esse pesquisador, há prevalência de problemas de saúde mental. Também
assinala a existência de transtornos osteomusculares e de voz, respectivamente. Os dados do
estudo desenvolvidos pelo pesquisador apontam a relação entre as condições de trabalho e o
adoecimento dos professores, corroborando a percepção que temos sobre esse tema. As
conclusões apontam para o fato de que as mulheres adoecem mais do que os homens, os mais
velhos também.
A jornada ampliada e o número de unidades escolares nas quais trabalha também
aumentam os riscos de adoecimento. As condições ambientais (socialmente consideradas)
como poluição sonora e condições sociais adversas também contribuem para o agravamento
das condições de saúde dos docentes. As condições gerais de trabalho apontam para o fato de
que a ampliação do número de alunos em sala e o reduzido tempo de intervalo entre as etapas
da jornada, em especial a pausa para o almoço, também contribuem para o adoecimento e pela
elevação do nível de estresse.
A maioria dos docentes considerou que seu trabalho poderia ser melhor desenvolvido ,
com maior eficiência, se houvesse condições favoráveis para a seu planejamento e realização.
Um dado que nos chamou a atenção é que 97,2% percebe que tem muito a contribuir com a
educação, demonstrando um grau elevado de autopercepção positiva diante das dificuldades
que enfrentam no trabalho cotidianamente.
A experiência de vivência profissional em relação aos alunos, a maioria, entre 95% e
98,9%, revelou sentir satisfação com o cuidado com os discentes e se veem como uma pessoa
importante no futuro dos mesmos. Desenvolvem uma relação que é de base afetiva, sentem,
ao final do dia de trabalho, que os alunos aprenderam alguma coisa. Por outro lado,
reconhecem que manter a disciplina, motivá-los, organizar as atividades todas são tarefas que
exigem muita energia.
O pesquisador sintetizou, assim, as vivências pessoais e de relação com os alunos.
A pesquisa corrobora os “achados de Esteve (1992) sugerindo que se trata de uma
profissão exigente e cansativa afetivamente, mas que, do mesmo modo que pode levar ao
adoecimento permite a autorrealização do trabalhador”. (2012, p. 176). A pesquisa revelou
também que a saúde do trabalhador guarda forte relação com o desejo de seguir
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na profissão, o sentimento de autorrealização e a segurança na relação com o aluno e
os demais. Outro elemento expressivo na saúde do trabalhador é a possibilidade de trabalho
coletivo e de rede de apoio para sua realização.
Como atividade de lazer, boa parte dos docentes relatou realizar atividades em família
e ler, recebendo menor percentual de respostas outras atividades culturais como teatro,
cinema, e outros. Avalio que o rebaixamento salarial vem impedindo os docentes de
experienciar outras formas de lazer e demonstram ter uma vida modesta, no que diz respeito a
essa dimensão da existência.
Esses elementos combinados apontam para um avançado processo de proletarização e
seus efeitos deletérios serão sentidos tanto pelos docentes quanto pelos alunos. Uma perda
que se manifesta para o conjunto da classe trabalhadora e que tem avançado inexoravelmente
sobre a escola pública, espaço de formação e de emancipação tão duramente conquistado.
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CONCLUSÃO: PARA ALÉM DAS REFORMAS

O objetivo da tese foi analisar as reformas administrativas e educacionais
empreendidas no estado de Minas Gerais, no período de 2003 a 2014, cobrindo os governos
de Aécio Neves e Antonio Anastasia e, através disso, identificar as implicações para o
trabalho docente.
A questão de trabalho norteadora dessa investigação consistiu em:- Qual o tipo de
trabalhador que o capital pretende modelar com as relações de trabalho hoje existentes na rede
estadual de educação de Minas Gerais? Com quais tarefas organizativas da formação escolar?
Neste percurso de investigação, analisamos as três gerações do choque de gestão,
caracterizando-as como ajustes no aparelho do estado e identificamos que um dos seus
principais objetivos era garantir a manutenção das taxas de acumulação cada vez mais
dependentes, quase que imediatamente, dos recursos advindos dos fundos públicos. O
principal resultado desse processo é a degradação geral das condições de trabalho no serviço
público e a queda na qualidade do que é ofertado aos trabalhadores em geral. Esse processo
apreendido, fenomenicamente, como crise dos serviços públicos.
A principal hipótese levantada foi que estamos diante da reconversão docente,
categoria que incorporamos em nossas reflexões, a partir dos trabalhos de Shiroma e
Evangelista, e que nos remete à modelagem do trabalhador flexível na educação.
Em âmbito mais geral, o estudo indicou que estamos diante da passagem de um
modelo fordista de gestão, em geral, e da educação pública, em particular, para o modelo
toyotista, sendo que, neste momento, vivenciamos um modelo híbrido. Esses processos de
mudança no padrão da gestão foram observados através das sucessivas mudanças desde o
Choque de Gestão, passando pelo Estado para Resultados e, por fim, para o Estado em Rede.
Foram utilizados como principais fontes os Planos Mineiros de desenvolvimento
Integrado (PDMI), os Documentos das reformas em Minas Gerais (Choque de Gestão, Estado
para Resultados e Estado em Rede- Gestão para a Cidadania), Publicações do governo de
Minas e da secretaria de Planejamento e Gestão; Legislação referente às mudanças no
trabalho docente desde os Planos de Carreira e tabela salarial até as reformas curriculares;
leis, decretos portarias e resoluções complementares, documentos sobre a reforma da
previdência estadual, proposta de mudança no Estatuto dos servidores. Como fontes
complementares, utilizamos os Estudos do BDMG, Boletins e publicações especiais do
Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE) e do sindicato dos
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GESTRADO/UFMG, vídeos, conferências, seminários e programas de TV produzidos pelos
sindicatos, por deputados estaduais e ainda pelo bloco de oposição da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais. Essas foram acompanhadas de matérias publicadas em jornais impressos e
virtuais, além de blogs e sites dedicados ao debate político.
Uma ampla bibliografia de apoio tanto no campo teórico, com especial destaque para a
sociologia do trabalho, como sobre a educação, deu suporte às nossas reflexões.
Foi escolhido como marco teórico de análise o materialismo histórico e dialético. Justo
por isso o capítulo de abertura objetivou caracterizar o contexto histórico e a inserção do
Brasil na dinâmica da divisão internacional da produção e da acumulação. Travamos, através
de autores clássicos da sociologia brasileira e da história contemporânea, o debate em torno da
caracterização do país e criticamente, através desses autores assinalamos os limites do modelo
de desenvolvimento aqui implantado. O projeto de sociedade informa o tipo de formação
humana, portanto, buscamos integrar, desde o início da exposição, essas dimensões
demonstrando seus nexos constitutivos.
No segundo capitulo, busquei caracterizar, do ponto de vista teórico, o trabalho, em
geral, e o docente, em particular, na formação social capitalista. Para tanto, utilizei Alves e
Kuenzer. Dei especial destaque à forma contemporânea que este

trabalho assume com

atenção diferenciada para a gestão e neste movimento apoiamos nossas reflexões no grupo de
Brighton. O objetivo aqui foi demonstrar a integração do trabalho docente às formas de
controle e gestão capitalistas, ainda que, sendo exercido na educação pública, não esteja
diretamente vinculado às formas de exploração próprias do setor produtivo. Através de Alves,
caracterizei a condição de proletariedade sob a qual vive o professor, em particular, e os
assalariados, em geral, e explicitei o aprofundamento dessa condição para o trabalhador em
educação.
No capítulo três, trabalhei diretamente com as fontes das 3 gerações de reformas do
estado em Minas Gerais. Aqui se explicita a passagem do modelo fordista para o Toyotista de
Gestão. Indiquei a existência de um modelo híbrido de gestão que combina as duas formas e
destaquei como principal exemplo a criação do cargo de empreendedor público. Dei também
especial atenção ao “alinhamento de pessoas” com os instrumentos que caracterizam a
modelagem no e pelo trabalho do novo tipo de trabalhador no serviço público. A última
geração da reforma, o Estado em Rede, permitiu vislumbrar a capilarização da política
implantada pelo empresariado mineiro, a partir da gestão do aparelho de estado e caracteriza
uma mudança qualitativa na relação entre aquele aparelho e a sociedade civil, em novo
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arranjo de ampliação do Estado, na realização da hegemonia burguesa. Os aparelhos privados
de hegemonia se articulam na gestão do público e sinalizam para a dominação daqueles sobre
este.
Os principais conceitos que acompanharam a leitura das fontes para a reforma do
estado foram o Estado ampliado, Estado relacional, Estado de emergência e de exceção.
Também no que se refere ao Estado, buscamos compreender a modelagem da nova
sociabilidade e o princípio educativo que a informa.
No quarto capítulo, analisei a legislação relacionada ao trabalho docente. Para tanto
utilizei como principais categorias a reconversão, a flexibilização, a precarização e a
proletarização. Ficou comprovado o achatamento brutal do salário docente o que, juntamente
com a destruição da carreira e a completa flexibilização dos direitos expressa nas reformas da
previdência e do estatuto, a precarização do trabalho, inclusive para os efetivos e a
expropriação brutal desses trabalhadores. Por meio da análise das reformas curriculares,
evidenciou-se a modelagem do trabalhador flexível (tanto o professor quanto os alunos). Foi
possível identificar uma ampliação horizontal expressiva das tarefas e a redução, ou
secundarização, das atividades clássicas ligadas ao trabalho docente. Aprofunda-se a
alienação do trabalho, a degradação dos meios, o controle dos processos e a gestão controlada,
pelo governo, da formação. Todos esses elementos apontam para a reconversão docente e para
a ampliação da proletarização do professor, comprovando-se, dessa maneira, a hipótese inicial
de trabalho.
Nas reflexões que trouxemos desde o capitulo dois, analisando a função do fundo
público no processo mais geral de acumulação e a forma com que o capitalista dele se
apropria, a partir da exploração do trabalho do servidor público, construí as categorias
auxiliares de análise “extração de mais antivalor” e subsunção real espelhada como formas
complementares da extração de mais valia e da subsunção real que ocorrem no setor
produtivo, expressão da universalização da relação social de produção capitalista e expressão
do avanço da proletarização sobre esses trabalhadores.
As reformas curriculares apontaram também para a reificação das formas pedagógicas
positivistas que reduzem o acesso ao conhecimento e fragmentam a formação do aluno
trabalhador. Nesse sentido, identificamos vários elementos do conjunto de pedagogias do
aprender a aprender, conforme conceitua Duarte.
Com o quinto e último capítulo confrontamos com a voz de trabalhadores e jornalistas,
apoiados na elaboração de pesquisadores do trabalho docente, o discurso oficial sobre as
reformas. Com esses apoios, desvelamos os usos dos fundos públicos e a quem servem, de
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fato, as reformas do estado, sendo expressão do ajuste conservador que carreia os recursos
públicos para a iniciativa privada. Preocupei-me em demonstrar que se trata de uma forma de
governo, uma maneira específica de gerir o estado expressão da racionalidade burguesa.
Contudo, criticamos eticamente essa forma de gestão e denunciamos seus efeitos para o
conjunto dos trabalhadores.
Neste capítulo, realizamos a síntese de todas as análises desenvolvidas e incorporamos
a empiria trazida pelas fontes complementares que confrontam e desvelam a “natureza” da
reforma, suas implicações para os trabalhadores, em geral, para os docentes, em particular, e o
modelo restritivo de formação que propõem.
Os efeitos da concepção de educação implícita nos vários ajustes têm provocado o
acréscimo de atribuições e disciplinas para as quais os professores não foram formados,
prejudicando a qualidade do ensino, mas ampliando os ganhos de capital. Através de parcerias
público-privadas, material didático de apoio e ainda projetos que vêm sendo desenvolvidos
para atender essas “novas necessidades”, ampliando os processos de privatização da educação
pública.
A qualidade empresarial vem mudando seu enfoque, em parte como ajuste constante
dos aparelhos para as relações sociais de produção em rápida transformação graças às
mudanças na base técnica, em parte pelo esgotamento das promessas integradoras que, de
resto, não podem ser cumpridas para todos em um sistema que se baseia na expropriação do
conjunto da classe trabalhadora.
Assim, a qualidade nos anos recentes de crise fordista e o avanço toyotista vêm
mudando seu conteúdo geral. Seguindo as reflexões de Paiva (2014), entendo que no primeiro
momento pós-reformas dos anos de 1990, a qualidade, na perspectiva hegemônica, ganhou a
dimensão da universalização do acesso à educação. No segundo momento, se expressou como
a necessidade de garantir a permanência dos jovens na escola. A terceira manifestação da
qualidade empresarial foi a garantia de bons resultados nos índices de avaliação, tanto
nacionais quanto internacionais.
Para Paiva, estamos no quarto momento da qualidade que se expressa pela variedade
de experiências educativas. Assim, considero que a qualidade na conjuntura de alargamento
da toyotização se apresenta como enriquecimento de experiências. Em nosso trabalho está
ligada a gestão do Estado em Rede através do eixo “Rede de Desenvolvimento Humano e
Educação” e de seus projetos como o Minas Presente na Escola. Essas experiências apontam
para uma qualidade que objetiva a modelagem do capital social em tempos de maximização
do fetiche da mercadoria.
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Além dos efeitos a médio e longo prazos, para o tipo de educação que é ofertada pelas
escolas públicas, com especial destaque para a redefinição das políticas de formação no
âmbito do ensino médio, destaco os interesses que atravessam essa nova modalidade de
racionalização do trabalho cujo mote vem sendo a “modernização da gestão”.
A completa reorganização da máquina pública teve como fundamento a garantia de
que Minas poderia “honrar compromissos”, ou seja, o fundo público, nos moldes analisados
por Oliveira (1998), é destinado a recomposição da acumulação de capital em um ataque
mais agressivo e selvagem aos até então direitos dos trabalhadores. A obtenção do consenso
foi construída através da enxurrada de matérias na grande imprensa, na massificação do
discurso da emergência e da necessidade, na atuação via aparelhos privados de hegemonia
disseminando essa mesma emergência e a “não alternativa”.
Os trabalhadores têm lutado contra essa extrema violência e suas condições de vida e
de trabalho através das greves, que precisam alçar um patamar superior de organização e
enfretamento.
A hegemonia foi construída via estado de exceção, naturalizado como estado de
emergência através do qual pode ser acionada a coerção sobre os servidores públicos e
construído o consenso no âmbito da sociedade civil. Por dentro da relação entre as classes a
ampliação do Estado não prescindiu do uso da suspensão da legalidade e de sua naturalização.
Em tempos neoliberais de terceira via e crise de acumulação, a exceção e a emergência
tornaram-se os instrumentos preferenciais de atuação, como técnica de governo.
Tem recaído sobre as frações mais pauperizadas da classe trabalhadora a mão
implacável da exceção. Sobre o conjunto dos servidores, têm prevalecido os mecanismos
coercitivos de remodelagem do trabalho e a construção de novas relações e sociabilidade em
torno dos serviços públicos, cujos efeitos percebemos fenomenicamente como crise desses
mesmos serviços.
Parafraseando Gramsci, a crise advém do fato de que o “velho” não morreu e o “novo”
ainda não pode nascer. Nesse estreito espaço da “crise” reside a contradição e a esperança de
que possamos, em algum momento, explicitar o projeto de dominação em curso e seus custos
sociais para aqueles que sentem seus efeitos, mas não compreendem e muito menos sabem
quais as suas verdadeiras causas.
Professores, pais e alunos vivenciam uma aproximação cada vez maior nas condições
objetivas de sua existência e, no espaço onde se realiza o trabalho do professor, ainda existe a
possibilidade de construção de outra relação entre essas frações da classe trabalhadora, em
torno da experiência distintiva de nossa humanidade: o trabalho e o conhecimento por ele
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produzido, acumulado, historicamente, e socializado no ambiente escolar.
Newton Duarte afirma que o empresariado sabe o quanto a escola é perigosa. Esse é
um dos motivos pelos quais exercitam e experimentam continuamente formas de gerir esse
trabalho estratégico para qualquer modelo societal220.
Saviani nos lembra de que a contradição está no campo da construção da hegemonia
do empresariado, pois necessita que o trabalhador seja cada vez mais qualificado e incorpore
cada vez mais habilidades e desenvolva-as no nível cognitivo. No entanto, precisam dosá-la
na justa medida das necessidades da valorização de capital (2003).
Frigotto nos lembra que o embate em torno do projeto de educação que interessa à
classe trabalhadora está inserida em uma luta mais ampla e que dá a “direção política da ação
educativa escolar que se explicita na escola, pela forma de articular o saber com os interesses
da classe trabalhadora” (2001, p. 185). A disputa por essa escola, articulada à luta mais ampla,
demanda, conforme Frigotto, organização, disciplina, qualificação técnica e direção política e
necessita de intelectuais que reúnam, ao mesmo tempo, a capacidade técnica e a opção
política na direção dos interesses dos dominados.
A classe empresarial tem se organizado para garantir que todos esses elementos
possam ser articulados a seu favor, perpetuando a dominação a começar pela intelectual.
Neste momento a reorganização do trabalho docente implica na expropriação cultural e
intelectual da formação clássica desses trabalhadores. As consequências serão sentidas
também por seus alunos.
Contudo, a fração da classe trabalhadora mais numerosa no mundo hoje é justamente a
categoria professores. A condição de proletariedade é um dado relativamente novo na
experiência constitutiva de classe desses trabalhadores. As contradições da acumulação de
capital tendem a agudizar essa experiência, aproximando-os ainda mais de seus alunos.
A consigna de Marx nunca foi tão atual e nunca recebeu um sentido tão radicalmente
novo: “Proletários do Mundo, Uni-vos!”.
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Fala em mini-curso por ocasião do VI Encontro Brasileiro de educação e Marxismo, agosto 2013,
Universidade Federal de Goiás.
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APÊNDICE A - Choque de Gestão: primeira geração da reforma 221

O movimento de reforma do aparelho do estado em MG, nos anos 2000, foi o choque
de gestão. Aécio Neves era governador e Antônio Anastásia o secretário de planejamento e
gestão. Renata Vilhena coordenou o trabalho em questão. O documento base que analisamos
tem como título: "O Choque de Gestão em Minas Gerais: Políticas de Gestão Pública para o
Desenvolvimento” e foi construído para registrar a memória desse modelo de gestão, ou seja,
a posteriori dos atos. Na apresentação, o atual governador, Antônio Anastásia, apresenta os
antecedentes e a origem do Choque.
Segundo o atual governador e então secretário de planejamento e gestão, o governo
Aécio Neves encontrou dois grandes desafios. O primeiro a realidade fiscal marcada pelo
déficit e pelas receitas insuficientes para cobrir as despesas e a restrição de investimentos. O
segundo motivo revela a busca da nova administração para encontrar um lugar no Brasil e no
mundo recuperando “seu vigor político” e para isso era necessário, segundo a equipe de
governo, “o remédio amargo do ajuste fiscal”.
Para Anastasia, o impacto das medidas garantiu repercussão nacional e internacional
e na administração pública e na iniciativa privada teria criado um ambiente de oportunidades
de investimento, de mercado e pelas ONGs, o que possibilitou parcerias com o estado. Todo
esse esforço só foi exitoso graças à colaboração da Assembleia Legislativa, conforme
evidenciamos ao longo desta exposição.
Os antecedentes e as origens do Choque remontam ao período de 2002, ano de
campanha eleitoral e da polarização da disputa entre Lula da Silva (PT) e José Serra (PSDB).
O documento remete ao déficit fiscal para o ano de 1996. O governador do período foi
Eduardo Azeredo (PSDB), contudo, isso é omitido. Esse é o período da reforma do Estado
em âmbito federal e se passaram apenas dois anos da reforma empreendida por Walfrido dos
Mares Guia, 1994, reforma precursora daquela empreendida na União.
O documento ignora todos esses elementos, ou melhor, afirma que esse déficit não é
fruto de um só governo ou fator, mas a uma soma de circunstâncias. Essas jamais analisadas.
O déficit fiscal surge como um elemento abstrato.
Trata-se, portanto, de, diante da emergência posta pelo estrangulamento das contas,
modernizar o estado. A emergência e a necessidade são expressas pelo quadro dramático
221
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desenhado: descrédito internacional, fuga de investimentos privados, erosão de infraestrutura
pública. O documento também explicita o “descompasso” da administração em Minas Gerais
em relação à reforma administrativa feita em âmbito federal e ao plano real. Tratava-se,
portanto, de um ajuste estrutural no campo hegemônico.
Segundo os autores do documento Choque de gestão, esse começou a ser desenhado
em gestões anteriores, antes mesmo do pleito de 2002. A ideia do Choque, seguindo o
argumento da exceção (a emergência e a necessidade), surgiu ainda no período da
candidatura devido a todos os problemas já apresentados e porque haveria “pressa” na
introdução dos novos mecanismos, “por força draconiana” da situação encontrada. O choque
como “medida de rápido impacto para modificar o padrão de comportamento da
Administração estadual”222 (CHOQUE DE GESTÃO, p. 15).
As propostas visavam à reformulação da gestão do estado, com destaque para o
“comportamento” da máquina administrativa, com base em novos valores e princípios, de
forma a obter “uma nova cultura comportamental” do setor público mineiro.
Destaca reiteradamente o importante apoio que o governo obteve do legislativo e
também de outros setores sociais e políticos, segundo os autores, indispensável para as
complexas tarefas em curso.
Desse modo, o que temos aqui é uma nova racionalidade do trabalho sendo
implantada, visando uma nova sociabilidade, e, um novo tipo de trabalhador, adequado às
demandas da gestão mais ampla do Estado em Minas Gerais.
Antes mesmo da posse, as primeiras medidas foram tomadas! O processo começa
com a delegação de poderes concedida pela Assembleia legislativa que tinha como principal
foco a redução dos custos do setor público, esse, sempre aparece no documento como sendo
o principal motor do novo modelo de gestão. Além dos novos instrumentos, a fusão das
secretarias de planejamento e de gestão sinalizou a verticalização, centralização das ações
conforme o próprio documento aponta.
Para tal, foi necessário “concentrar, sob um único comando, todas as ações relativas
ao projeto anual e plurianual, a planificação de médio e longo prazo, coordenação geral das
ações, bem como os instrumentos vinculados a gestão em sentido estrito: recursos humanos,
governança eletrônica, logística”. (p. 17). Além disso, a secretaria de planejamento e gestão
(SEPLAG) preside as câmaras de planejamento gestão e finança; de desenvolvimento
econômico e de desenvolvimento sociais, também recém criadas, além, das juntas de
222
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Programação financeira e orçamentária 223. É responsabilidade da junta as metas fiscais e, ao
tratar dos projetos estruturadores, procurou garantir, segundo os autores, maiores recursos
para estes, demonstrando aderência do orçamento ao planejamento.
O Estado de Minas Gerais é o que possui a maior despesa pública com folha de
pessoal, segundo os autores do documento. Isso também foi um elemento importante na
decisão tática de unificar o comando do orçamento, nas palavras dos autores, permitiu uma
visão integrada das necessidades do poder público em estreita sintonia com as diretrizes e
prioridades da área fazendária, cuja harmonia governamental interna com a SEPLAG é
importante fator de sucesso do choque de gestão”. (p. 17)
O choque de gestão é integrado por um conjunto de programas que se articulam em
torno das diretrizes e princípios com vistas a dois objetivos fundamentais: enxugar gastos e
modernizar a máquina administrativa.
O documento os apresenta em sete partes as quais apresentaremos em geral e nos
deteremos em algumas um pouco mais. Na parte um, são apresentados os fundamentos do
choque; na parte dois, a agenda estratégica na qual são explicitadas as diretrizes do
planejamento e seus projetos; na parte três, o alinhamento das organizações trata das novas
parcerias e da relação com as OCIPs.
O que nos interessa especialmente vem a seguir: na parte quatro, acompanhamos
como foi feito o choque de gestão no alinhamento de pessoas, na parte cinco, o alinhamento
administrativo trata essencialmente dos pagamentos e benefícios, das compras do governo,
da implantação da microeletrônica em todos os procedimentos e da auditoria. Na parte seis,
conhecemos o novo desenho das contas do governo e a gestão da receita, das contas e do
tesouro. A parte sete trata dos desdobramentos do choque que são tratados em outros dois
documentos que também analisamos.


Os fundamentos do choque.
Aqui as ações são apresentadas e articuladas em três perspectivas que demonstram o

alto grau de verticalização e a busca do controle de todos os processos que envolvem a
produção, no sentido da realização do trabalho na gestão pública. A dimensão macro
governamental que se aplica ao governo como um todo (e suponho que se estenda para o
223

A junta foi criada com o Choque de Gestão e é composta pelo secretário adjunto de planejamento e gestão
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qualidade orçamento e gasto e o subsecretário de gestão da estratégia governamental. Fonte:
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âmbito da sociedade civil), na perspectiva institucional, ao se debruçar sobre as
organizações do próprio governo e, na individual, ao direcionar as ações de cada servidor.
Os autores destacam as dimensões horizontais e vertical das ações cujo objetivo é integrar
todos os projetos, já que a tendência, ao distribuí-los em secretarias, é fragmentar e
dificultar o tão almejado desenvolvimento. Assim do ponto de vista horizontal:

Esta integração significa que a promoção de resultados das pessoas deve estar voltada ao
alcance dos objetivos de suas instituições, e estes, por sua vez, devem estar direcionados
para implementar a agenda do governo. A melhoria das pessoas (via capacitação, por
exemplo) deve ser a base da melhoria da gestão, que é essencial para a execução das ações
que conduzem aos resultados. Ainda nesta perspectiva horizontal a gestão de quadros e
salários deve ser tratada de forma alinhada com imperativos de eficiência organizacional,
que se vincula a metas agregadas de desempenho fiscal no âmbito dos governos. (p. 24,
grifos nossos).

Na perspectiva vertical, a preocupação com a integração é de outra ordem.
A gestão da despesa compatível com a execução das ações necessárias à geração dos
resultados; a gestão da eficiência baseada em ganhos estruturais de qualidade da gestão,
promovendo os resultados buscados a um custo menor, e a obtenção do máximo
rendimento dos quadros funcionais a partir de investimentos em capital humano
alinhados com os resultados individuais. (p. 24, grifos nossos).

Ao fazer a retrospectiva dos ajustes em Minas Gerais, o documento sinaliza que a
primeira geração, de ajustes fiscais ortodoxos, aconteceu nos anos de 1980 e 1990, o que é
um dado novo que corrobora a avaliação que fazíamos já na pesquisa de mestrado, de que
havia uma clara linha de continuidade entre as reformas no estado. Esses teriam uma
orientação essencialmente econômica e fiscal e tinha como foco a “crise do Estado”224. A
avaliação dos relatores do documento é que esse modelo de “ajuste” imprimiu ao processo
uma agenda negativa de cortes e restrições, impactando diretamente na capacidade de
crescimento.
A segunda geração é considerada como o choque de gestão chamado de orientação da
“nova administração para o desenvolvimento”. Essa segunda geração também é considerada
“desenvolvimento com governança social” que buscaria fortalecer tanto o estado como o
mercado e o terceiro setor.
A busca por esse fortalecimento recíproco é justificada diante da crise e da
emergência. No século XXI, a persistência de imensos desafios como a desigualdade e a
pobreza não podem ser vencidos “apenas” pelo mercado e devem se basear no
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A expressão crise do estado aparece entre aspas porque é nosso entendimento, conforme a vasta literatura
crítica nos referencia sobre o tema, de que a crise é sempre de natureza econômica e o aparelho de estado é
modelado para garantir as respostas a cada nova crise da economia capitalista.
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fortalecimento de todas essas instituições. Indicam em seu texto os estudos dos vários
autores nos quais se baseiam para afirmar a correlação entre o fortalecimento e a
consolidação das instituições e o desenvolvimento. O equilíbrio entre as três esferas de
instituições elencadas garantiria o que os autores chamam de “governança social”.
Nessa concepção, as “esferas” ou instituições exercem funções distintas que se
completam. Caberia ao estado promover a equidade. No entanto, segundo os autores, é
menos eficiente. Para esses intelectuais, fica o dilema de que um estado fraco pode levar a
baixa capacidade de governo, mas um estado forte pode levar ao dirigismo ou formas
autoritárias “perversas”.
Já o mercado teria a virtude da eficiência, mas não seria sensível à equidade. Para
esses autores não se pode enfraquecê-lo sem perder a competitividade e fortalecê-lo demais
pode levar ao “capitalismo selvagem”. Consideram o terceiro setor o portador das causas,
valores, expressão de iniciativas comunitárias e cidadãs fundamentais. É o espaço da
afirmação da identidade cívica. Seu fortalecimento pode levar a anomia ou a um
comunitarismo excessivo, o que qualificam como uma forma perversa; não garantir seu
espaço produz negligência de comunidades e identidades.
Esses intelectuais que deram a direção à reforma assumem a orientação que
conceituamos de Neoliberal de Terceira Via, reivindicam uma direção do estado como
promotor do desenvolvimento e como instrumento de equilíbrio entre as instituições sociais,
ou seja, apresentam um viés neodesenvolvimentista a gosto de partidos de centro esquerda,
demonstrando o alinhamento programático destes com aqueles.
Por fim, ressaltam que o modelo proposto não secundariza o ajuste fiscal e a
estabilidade econômica, mas busca esse ajuste sem descuidar de integrá-lo aos ganhos de
eficiência e ao bem – estar e, nesse sentido, teriam como objetivo último as transformações
estruturais e não apenas a redução de despesas. Fica assim explícito o sentido de criar uma
nova sociabilidade, uma nova cultura do trabalho no serviço público, que, conforme
pretendo evidenciar, se apresenta mais alinhado com a concepção empresarial de gestão e
cujos objetivos caminham em sentido inverso do que é afirmado no documento.
Os autores, ao reivindicar o papel de dirigentes do novo modelo de desenvolvimento,
o fazem a partir da crítica ao modelo anterior (das décadas de 1960, 1970, 1980), que seria a
velha administração, cujas características nacionalismo, xenofobia e autocentrada buscavam
a independência econômica da nação, que era visto de forma dicotomizada entre a
industrialização e elevação do produto interno bruto e o desenvolvimento social. Fazem a
crítica ao estado como centro promotor do processo, um modelo de planejamento
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tecnocrático e centralizado, uma burocracia ortodoxa.
A nova administração é baseada em um conceito de desenvolvimento aberto (leia-se
internacionalizado e dependente) e, segundo o documento, marcada por um contexto de
globalização, integração e interdependência (p. 28). Para esses autores, o Estado deve ser
forte, mas no sentido de um estado-rede, na linha defendida por Castells (1999). O estado se
apresentaria como um concertador, ativador e direcionador das capacidades do mercado e da
sociedade civil visando o desenvolvimento (CASTELLS, 1999)225. O estado se apresenta
assim como um ator entre outros atores; um estado “incrustado na sociedade”, que promove
ações conjuntas. Podemos observar a percepção de ampliação da atuação do estado e seu uso
no sentido de reforçar uma nova forma de relação entre o aparelho de estado e a sociedade
civil, que, para além da busca do consenso ativo, está presente a noção de parceria entre o
estado, o mercado e o terceiro setor.
Nessa condição de promotor e partícipe, o estado se apresenta como “eficaz”,
conceito extraído das orientações do Banco Mundial. Ainda de acordo com os autores do
documento, o Choque de Gestão de Minas Gerais possui singularidades. Ainda no desenho
de suas características, o modelo se contrapõe ao formato anterior. Destacam o foco nos fins
em contraposição ao modelo chamado “burocrático” que focava nos meios. Na “era da
reforma do estado”, os ideais da “nova” gestão pública se constituem em um novo ambiente
de democracia, em um contexto de globalização e crise econômica. Esses elementos são
retomados de maneira recorrente e muitas vezes em contradição, pois um dos elementos que
justifica a possibilidade de um planejamento de curto, médio e longo prazo e do alinhamento
estratégico proposto do ressurgimento do planejamento governamental, seria a estabilidade
econômica.
A proposta do governo mineiro é superar a cisão entre o planejamento e a gestão e o
que observamos é a organização flexível sendo implantada, indissociada da verticalização
das chefias. O projeto é descrito como eclético, já que incorporou as lições do passado (o
documento revê, na ótica hegemônica a gestão desde os anos de 1930) e combinando os
programas de ajuste com iniciativas voltadas para o desenvolvimento. A “inovação”,
conceito em moda inclusive nas universidades, veio através da criação de um plano
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Estado em rede: Fruto de elaborações de Castells (1999) após o seu rompimento com o marxismo e os
estudos que passou a realizar sobre as tecnologias de informação compreenderia uma horizontalização das
organizações fruto da revolução tecnológica que permitiria um fluxo constante de informações
descentralizando-as em todas as esferas da vida. Conceitos como desterritorialização, escala global de
produção, informação global, flexibilidade viriam adensar e corroborar esta noção de estado no qual o não
estruturável se estrutura. Seja lá o que isso queira dizer. Para a compreensão do lugar do pensamento de
Castells neste novo arranjo neoliberal ver NEVES (2010).
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estratégico que estaria orientado para o futuro, com ações definidas, suas prioridades e que
foram implementadas mesmo na crise.
Ao analisar os vários eixos que compõem o Choque de Gestão, deixaremos o
alinhamento de pessoas para o final, pois é sobre o trabalho no serviço público que recai toda
a pressão para a mudança no padrão e é sintomático que só os novos mecanismos de
avaliação do trabalho disponham de três capítulos dedicados exclusivamente a elas.
A agenda estratégica do governo começa a se desenhar no Plano de Governo e
perpassa os Planos Mineiros de Desenvolvimento integrado e, sob essa sigla, vários estados
e municípios construíram seus planejamentos. Isso não é uma coincidência. O modelo
implantado em Minas Gerais é fruto da intervenção do até então consultor de gestão
empresarial Vicente Falconi. 226Sua empresa de consultoria o Instituto Nacional de
Desenvolvimento Gerencial (IDG) “nasce” no mesmo ano em que o Choque de Gestão,
2003.
Os marcos teóricos e conceituais da agenda estão solidamente constituídos no campo
da gestão privada e são as concepções e as práticas do âmbito empresarial que passam a
informar a gestão em Minas e em várias esferas da administração pública seja pelas mãos de
Falconi seja dos que seguiram sua trajetória.
O eixo inicial é o chamado “duplo planejamento”. Concepção de gestão trazida a
partir da referência de F. Abell Derek 227. Abordagem desenvolvida para empresas privadas.
Os instrumentos para a realização do planejamento são os Planos Mineiros de
Desenvolvimento Integrado (PMDI - previstos na Constituição Estadual) e que projeta o
planejamento de longo prazo. No curto prazo, esse se articula ao Plano Plurianual de Ação
Governamental (PPAG), detalhando os programas e ações do governo e apresentando as
previsões financeiras para sua realização. As finanças se materializam através de dois
instrumentos: a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).
Uma particularidade mineira é a Junta de Programação orçamentária, fórum do qual
participam as secretarias de planejamento e gestão e da fazenda que, ao final de tudo,
responde pela alocação dos recursos. Na prática, é o fórum que governa quem define o
percurso do fundo público. Além desses instrumentos ainda existe o decreto de programação
226

Vicente Falconi e seus ganhos por consultoria à governos em reestruturação produtiva
http://www.brasil247.com/pt/247/poder/91706/Caso-Falconi-zera-chances-de-Gerdau-na-Fazenda-CasoFalconi-zera-chances-Gerdau-Fazenda.htm e ainda sobre o Choque de Gestão:
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/0888/noticias/choque-de-gestao-e-com-ele-m0123952
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Derek F. Abell é o presidente fundador e professor emérito da Escola Europeia de Administração e
Tecnologia (EMST), em Berlim. Em 2012, ele também se tornou o diretor internacional da HSM Educação em
São Paulo, Brasil. É autor de inúmeros trabalhos, tanto livros, como artigos em periódicos sobre marketing
estratégico, administração, liderança e responsabilidade administrativa.
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orçamentária e financeira que estabelece os limites orçamentários e financeiros para os
programas e as unidades.
Observamos a verticalização das decisões e sua centralização no chefe do executivo e
nos secretários de planejamento e gestão e da fazenda, o que alinha a reforma com o
processo mais amplo de remodelagem do estado. Cumpre destacar que a reforma em Minas
Gerais é anterior à própria reforma de Bresser no âmbito federal (FIGUEIREDO; 2006).
Para essa nova organização do planejamento, foi necessária a criação de mais um
instrumento, o GERAES, que é um “escritório” responsável pela gestão estratégica de
recursos e ações do estado. O Geraes trabalha com projetos considerados mais importantes
que seriam os estruturadores e outros que são secundários. Ao longo da seção do documento
que trata do planejamento estratégico encontramos todo o léxico empresarial a orientar o
trabalho e sua organização. Os servidores públicos responsáveis pelos projetos do GERAES
são os “executivos” e dividem-se entre aqueles que são “chave” e os da “equipe”.
O modelo de gestão em foco tornou a gestão do aparelho de estado mais flexível, em
constante remodelagem e ajuste, dada as necessidades postas pelo modelo de acumulação em
vigor, desde a incorporação da microeletrônica e a conjuntura econômica de crise.
Segundo Abell, dado o contexto econômico atual, o conceito de Duplo Planejamento surge
porque os agentes econômicos precisam, cada vez mais, competir no presente e,
paralelamente se preparar para o futuro. Não basta mais uma única estratégia englobando o
presente e o futuro. A abordagem dual exige duas estratégias simultâneas e coerentes entre
si. Uma com foco na excelência da gestão das atividades atuais e outra concentrada na
competência para gerenciar as mudanças necessárias para o futuro. (apud VILHENA et al.
2003, p. 45).

A busca desse modelo é “atender da forma mais eficiente os clientes” dentro do curto
prazo. O cliente é qualquer cidadão que esteja buscando serviços ou direitos. O trabalho de
médio e longo prazo é o de reorientar as estruturas. Ainda na linha do trabalho flexível:
O principal executivo precisa estar preparado para a busca da excelência no presente e para
as mudanças no futuro. Aos demais executivos cabe fomentar a necessidade do pensamento
dualista e transmitir a existência e importância de duas agendas para as áreas da
organização. Equipes de projetos e grupos multifuncionais, ou de níveis múltiplos,
incumbidos de repensar estratégias ou processos importantes, constituem instrumentos
fundamentais na difusão das razões das duas agendas.

Não há gestão racional do trabalho no capitalismo, sem o controle. Assim sendo o
planejamento prevê quatro áreas. No “operacional” imediato, os relatórios com o
detalhamento do progresso, no médio e longo prazo, a gestão orçamentária. No âmbito da
“estratégia” imediata, acompanhamento dos marcos referenciais e, no longo prazo, o
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monitoramento dos “fatores chave” de mudança (que implica no ajuste aos novos arranjos
nas relações político-econômicas).
O que mais nos interessa aqui é a multiplicação da produção de documentos, o que
amplia a burocracia, apesar do argumento do plano ser a maior eficiência, observamos,
empiricamente, uma ampliação nas tarefas de preenchimentos de relatórios e avaliações por
parte dos servidores, ampliando o trabalho e, muitas vezes, desviando o foco de sua função
precípua em prol do abastecimento da máquina da gestão com dados, informações, relatórios
de metas cumpridas ou não e suas justificativas.
A principal preocupação da equipe que encaminhou a reforma era recuperar um
“ambiente econômico que gerasse confiança aos agentes privados”(p. 45), ou seja, ao fim e
ao cabo, a questão era garantir a captação de recursos privados, atrair os especuladores. Isso
ficará evidente, quando analisarmos o saldo dos mandatos de Aécio e Anastásia, após três
gerações do Choque de Gestão. Ao mesmo tempo, coube a esses intelectuais criar os meios
para explicar o porquê da necessidade dos ajustes iniciais que resultaram em “redução e
racionalização de despesas, redução de estruturas e expansão das receitas tributárias”. (p. 45)
O projeto previu a redução de despesas contratuais e implantou parcerias- públicoprivada, segundo seus autores, com custo reduzido para o governo 228, com o intuito de criar
novos métodos de gestão nessa área. Outros elementos desenvolvidos que apontam para o
maior controle com vistas ao enxugamento dos gastos foram a centralização da folha de
pagamentos e a economia nas despesas de custeio, através do sistema integrado de
administração de materiais e serviços (SIAD).
A evidência do significado dessas ações também se apresenta pela incorporação da
concepção de outro intelectual do capital, Nakano (apud CHOQUE DE GESTÃO, 2003),
quando trata do orçamento público, ao afirmar, que esses com o tempo se tornam “poluídos”,
devido a programas que perdem sua função e que consomem recursos. Uma gestão eficiente
esquadrinha o orçamento e o limpa dos “penduricalhos”.
Ou seja, o governo sentia a dificuldade de explicar o arrocho e a redução de
investimentos nas áreas sociais, quando a propaganda do plano de governo colocava como
pilares dessa estratégia o equilíbrio fiscal com uma agenda de desenvolvimento. Só com o
decreto de programação orçamentária houve a redução de despesas da ordem de R$1,3
bilhão. Junto ao esforço fiscal o déficit foi reduzido já no primeiro ano. Houve uma intensa
228

Durante a pesquisa para o mestrado Figueiredo (2006) na qual apontamos a redução do gasto com a
alimentação dos presos de R$7,50 para R$5,00. Uma das primeiras parcerias implantadas em Minas Gerais foi
a construção e a gestão de presídios. No mesmo período o custo por aluno da merenda escolar em Minas Gerais
era de R$0,13.
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atuação de marketing junto à imprensa, subsidiando-a com material a respeito do Choque de
Gestão pautando-a.229 Os documentos do governo não indicam diretamente, mas buscamos
confrontá-los com materiais produzidos por aparelhos privados de hegemonia dos
trabalhadores e seus intelectuais orgânicos.
Os recursos conseguidos com esse enxugamento e com a ampliação das receitas
tributárias foram reinvestidos, visando a modernização da máquina administrativa e
tributária, segundo o próprio documento. A recomposição da receita tributária se deu via
ICMs e IPVA, desde 2003. Através do GERAES foram incorporados às estratégias de médio
e longo prazo “uma carteira de 30 projetos estruturadores”, que seriam catalizadores do
desenvolvimento do estado, teriam abrangido as áreas de gestão pública, infraestrutura, meio
ambiente, educação, segurança e saúde, entre outras. Na área de educação, os projetos
elencados foram: melhoria e ampliação do ensino fundamental e universalização e melhoria
do ensino médio. Conforme ficará evidente, a realidade se mostrou distinta.
Segundo os intelectuais do “Choque”, a partir da secretaria de planejamento e gestão
(SEPLAG) foi pensada uma estratégia de modernização e reforma do aparelho de estado
objetivando torna-lo mais “eficaz, eficiente e efetivo” e de tornar o estado de Minas Gerais
“competitivo” e o pilar de sustentação deste processo foi a “forma de gerenciar pessoas e
organizações do setor público em parceria com o setor privado”. (CHOQUE DE GESTÃO,
2003, p. 50) Está explicitado aqui a real motivação do Choque de gestão.
O documento também expressa a nova dinâmica entre os poderes executivo e
legislativo que é classificada como estável e harmônica o que teria permitido a celeridade
com que todos os instrumentos necessários à implantação da reforma fossem aprovados e
mais, garantidos através do dispositivo das leis delegadas das quais trataremos mais adiante.
Na busca da construção do consenso ativo (que nesse caso não é difícil, já que a
esmagadora maioria é base de apoio do governo), o executivo esteve presente em todos os
debates do legislativo, em torno dos planos e do orçamento propostos pelo governo, em
especial o Plano Plurianual de Ação Governamental (PPGA) de 2003. Segundo os autores do
documento em foco, o governador sancionou sem vetos 42 emendas ao PPGA, propostas
pela ALEMG, Foram cinco audiências públicas ao longo do mês de novembro de 2003, com
debates em torno do PMDI e do PPGA e o GERAES.
A lei do PPGA previu a manutenção dessa parceria com a ALEMG para os anos
subsequentes e as audiências trataram a atualização do PPGA junto com a aprovação da

229

Tento identificar ao longo desta tese, em quais áreas da educação houve redução.
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LOA, o que também é destacado como avanço. Na busca de maior controle sobre o trabalho
na gestão pública, o governo implementou a integração do Planejamento e do Orçamento,
materializado na fusão das duas secretarias e em uma série de procedimentos no trato das
contas públicas. Um elemento que aponta nessa direção é a concepção de gerenciamento
“intensivo” dos projetos. As páginas de relatórios (status report) no site do GERAES
indicam a profusão de informações que devem abastecer os relatórios que serão alvos de
acompanhamento dos “executivos” da equipe de cada projeto. Todos os objetivos dessa
forma de gerenciamento buscam o controle dos recursos e aparecem nos documentos como a
busca incansável do “equilíbrio fiscal”.
A partir do trabalho desse grupo do auto escalão do governo do estado, acontece a
gestão dos investimentos estratégicos que integram a proposta de investimentos que depois
se transforma na Lei de Diretrizes Orçamentárias. É a partir dessa intervenção que são
destinados os recursos para planos que aparecem no PMDI e no PPGA. Identificam-se as
prioridades do governo e os projetos são concretamente geridos.
A metodologia da gestão objetiva estabelecer os planos de intervenção, fazer circular
todas as informações necessárias à implantação e execução dos projetos, acompanhar o
desempenho dos projetos e o traço das gestões neoliberais: gerar informações. Essas servem
de base para incentivar as organizações envolvidas a “internalizar” (expressão do
documento) a estratégia principal do governo e criar a base de dados que aproxime ao
máximo o gasto e as metas.
A metodologia de elaboração dos projetos foi incorporada a partir da assessoria do
Instituto de desenvolvimento Gerencial (INDG, de Vicente Falconi). O objetivo foi criar e
sistematizar uma rotina a ser implantada e seguida por cada secretaria gestora dos projetos.
Esses são acompanhados a partir da Unidade de Apoio Gerencial aos Projetos Estruturadores
(UAGP) com a direção de um “executivo” escolhido pela secretaria com a qual o projeto tem
afinidade. Cada “executivo escolhe sua equipe. A UAGP está vinculada à subsecretaria de
planejamento e orçamento ligada à SEPLAG. Todos os projetos são geridos a partir do
programa GERAES. O “gerente” ou “executivo” responsável por cada projeto é designado
pelo governador.
O modo de organização do trabalho é através de seções de planejamento. O objetivo
dessas é, além do plano de projeto com suas ações, cronogramas, metas e marcos, pactuar os
resultados, ou seja, o governo quer o resultado, muito mais do que preocupar-se com o
processo, que passa a seguir uma espécie de receituário cuja rotina, uma vez implantada,
seria seguida e garantiria o “ambiente” para a realização das metas.
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Este processo atenua sensivelmente o problema informacional presente no setor público e,
na ausência de mecanismos de incentivos mais robustos, cria constrangimento moral para
os responsáveis pelas metas. Por esse motivo é fundamental a presença do dirigente
responsável pelo projeto e um alto executivo da área de planejamento e orçamento nas
reuniões iniciais e de encerramento do plano de projeto.(2003, p. 81, grifos nossos).

Todas as ações estão informatizadas e produzem dados, insumos etc. Nas páginas de
relatório usadas como modelo, encontramos alguns exemplos desse funcionamento ao
acompanhar os resultados. O relatório final de 1004 do projeto 14, universalização e
melhoria do Ensino Médio, traz, na coluna de ações realizadas, a aquisição de 1,8 milhão de
livros didáticos para distribuição gratuita entre os alunos do ensino médio nas disciplinas de
língua portuguesa e matemática. Só não está discriminado que essa ação não é fruto do
projeto estruturador e sim de uma campanha nacional promovida pelo governo federal. O
governo de Minas Gerais se apropriou e apresentou essa ação como sendo obra sua. Não
houve investimento de Minas Gerais nessa ação.
As ações que, de fato, foram desenvolvidas a partir da iniciativa do governo mineiro
envolveram a compra de equipamentos, ampliação de número de vagas e cursos
de capacitação para professores e gestores. Assim, aos poucos, algumas pistas vão sendo
encontradas que indicam o “segredo” de tão brilhante resultado na racionalização do
trabalho no serviço público estadual e da eficiência dos gestores do choque em Minas
Gerais.


O Alinhamento em suas várias imensões

As organizações

Sempre na defesa da modernização do aparelho de estado e o argumento do melhor
atendimento ao cidadão, o governo de Minas Gerais tendo Aécio Neves/ Antônio Anastasia
(PSDB) à frente, optou pela relação institucional, orgânica com entidades privadas no
exercício da oferta de alguns serviços públicos.
O alinhamento das organizações é o “enquadramento das instituições públicas” no
novo modelo de gestão e o estabelecimento de parcerias público – privadas para algumas
áreas da oferta de atendimento público. É, em linhas gerais, precarização do trabalho, sua
terceirização e, consequentemente, a privatização dos serviços públicos. As primeiras
experiências foram ligadas às estradas, aos presídios e a educação.
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O instrumento pelo qual se estabelece essa “nova relação” é o acordo de resultados e
esse se baseia no estabelecimento de metas a serem alcançadas 230. Funciona como uma
espécie de contrato entre as partes na qual “a nova gestão pública” orienta as organizações
para os resultados, ao invés de ocupar-se do procedimental, sejam meios ou insumos (2003,
p. 95),ou seja, com o choque de gestão foi aprofundado o “estado fiscal”.
A forma de atuação é a abordagem “matricial” que materializa a noção de estadorede de Castels, pois se baseia em gestão “intensiva” das redes de governança que seriam
compostas pelos elos, ou links entre os programas que se desdobram em projetos de
desenvolvimento e o que chamam de “arquitetura governamental”, que seria o próprio
aparelho de estado, sua forma de organização e as dimensões legal, orçamentária e
financeira. Conforme fica claro, o procedimental está colocado como pressuposto para o
resultado e a “nova gestão” se apresenta profundamente verticalizada. Temos a impressão do
contrário devido a atuação do aparelho de estado na relação com aparelhos privados de
hegemonia, diluindo as fronteiras do público e do privado, o que traz uma falsa ideia de
horizontalização da gestão.
Apesar de garantir que a nova gestão não se ocupa da dimensão procedimental, o
documento traz todos os passos de estabelecimento desse novo modelo e, assim como em
outras áreas , essa também tem um volume maior de informações, gráficos, preenchimentos
de planilhas, que geram quantidades cada vez mais elevadas de relatórios. A burocracia não
foi reduzida e nem racionalizada e o gasto de trabalho, o tempo útil, foi ampliado não para a
realização da atividade fim, mas para a produção de informações que ficam disponíveis para
os gestores.
Essa é a principal forma de controle sobre o trabalho e que reduz a autonomia e a
possibilidade de sua recomposição criativa. Na verdade, na medida em que “não se ocupa”
dos meios ou dos insumos, o gestor público desresponsabiliza o aparelho do estado com a
garantia das condições do exercício daquela função, transfere essa responsabilidade para o
servidor e expropria esse mesmo servidor/trabalhador da sua capacidade criativa no trabalho
que é canalizada para os fins do governo em questão e não mais para a produção de um saber
coletivo sobre sua área de atuação.
O argumento é da modernização e da novidade, mas a prática é antiga. Acompanha o
desenvolvimento da crise do modelo fordista de produção e seus desdobramentos
culminando nos anos de 1970. Os primeiros contratos rementem aos anos 1960 na Europa,
230

Relacionamento negociado entre os diversos atores do aparelho do estado e, eventualmente, entre eles e a
sociedade civil. (SARAIVA apud VILHENA et al. 2003, p. 96)
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destacando o relatório Nora, de 1967, que tratava dos acordos entre o governo e suas
próprias empresas. Na Grã- Bretanha nos anos 1980, já com a roupagem neoliberal e as
agências executivas, as experiências se espalham nos anos seguintes desde a Austrália até a
América Latina com exemplos como o Chile, em 1990 e a Bolívia, em 1991.
No Brasil, a primeira experiência foi feita com a Rede Ferroviária Federal, em 1983
e, em 1991, com a companhia Vale do Rio Doce, antes mesmo da sua privatização. No
governo Itamar Franco, foi criado o programa de gestão de empresas estatais e o comitê de
controle dessas empresas. Entre 1994 e1996, foi celebrado o contrato com a Petrobrás e
finalmente o que viria a ser a parceria público- privada: o contrato entre a Fundação
Pioneiras Sociais e o governo para a gestão do Hospital Sarah Kubitschek.
Na esfera estadual, a primeira experiência teria sido em São Paulo, entre 1992 e
1995, e nesse último ano, a experiência ganha maior organicidade ao ser incorporada ao
plano diretor da reforma de estado, o Plano Bresser, sob a presidência de Fernando Henrique
Cardoso. Segundo os intelectuais que documentam o choque de gestão, FHC/Bresser
estabeleceu “diretrizes para uma nova gestão orientada para resultados e com flexibilidades
administrativas tendo como base modelos contratuais (agências executivas e organizações
sociais)” (CHOQUE DE GESTÃO, 2003, p. 97)231.
O acordo de resultados no âmbito do choque de gestão é apresentado como inovação,
porque prevê ajuste estrutural com desenvolvimento e a inovação como elemento de
sustentabilidade232. Em Minas Gerais, os contratos de gestão previstos na ECF19/1998 foram
chamados de acordo de resultados e foram disciplinados pela Lei 14.694 de 2003 e pelos
decretos 43.674 3 43.675 de dezembro do mesmo ano.
Segundo os intelectuais orgânicos que realizaram o choque de gestão, o acordo é um
instrumento gerencial que busca alinhar as instituições via pactuação e resultados e
concessão respectiva de autonomia para o alcance de objetivos organizacionais expressos na
agenda do governo e que prioriza aqueles que se afinam mais com os projetos estruturadores.
O acordo é feito com os entes do governo, em geral, secretários, e também com entidades
privadas.
No âmbito do governo, ao assinar o acordo de resultados com os dirigentes dos
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Os autores recuperam a Ec 19/1998 para demonstrar a vinculação com a legislação federal quanto a nova
gestão via contratos que tem por objeto “metas de desempenho”. Coube à lei dispor sobre a duração do
contrato; os critérios de avaliação de desempenho e os elementos que a compõem e a remuneração
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É importante “traduzir” a noção de sustentabilidade. Esta envolve o déficit zero , ou seja, significa drenagem
dos recursos públicos e remete a autonomia financeira dos órgãos públicos. Na verdade esta sustentabilidade na
perspectiva do trabalhador é a insustentabilidade na oferta de um serviço de qualidade.
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órgãos, se estabelece uma pressão sobre os servidores pelo atingimento das metas
estabelecidas. O acordo de resultados inaugura o instrumento mais importante de
disciplinamento do trabalho que é a avaliação de desempenho. O acordo tem por finalidades:
fixar as metas que compatibilizem a atividade, as políticas públicas e os programas
governamentais; aperfeiçoar o acompanhamento e o controle de resultados na gestão; dar
transparência nas ações e facilitar o controle social; racionalizar gastos com custeio
administrativo; estimular e valorizar servidores (via programas de capacitação, de
valorização, de profissionalização) e, por fim, desenvolver sistemas de avaliação de
desempenho individual dos servidores.
O acordo aplica-se a todos os órgãos da administração direta, fundações e autarquias
e quem fiscaliza é o Acordante, que é o responsável pelo acompanhamento, pelo controle
dos resultados. Pode ser celebrado entre órgãos, entidades e unidades administrativas do
poder executivo a ser avaliado- acordado. Quem pode ser acordante é o governador, as
secretarias de estado, a advocacia geral do Estado, a polícia militar, a polícia civil, o corpo
de bombeiros militar, a auditoria geral do estado e o gabinete militar. Logo abaixo, os órgãos
da administração direta e as entidades a ele vinculadas. Também os órgãos e entidades da
administração pública e as unidades administrativas. Conforme evidencia o documento, o
acordo de resultados é um vínculo vertical que exprime o controle sobre o trabalho e a oferta
de serviços públicos.
Uma das supostas vantagens do acordo é a obtenção de certa autonomia para obter
créditos suplementares para o respectivo orçamento; a autonomia para alterar os
quantitativos e a distribuição de cargos de provimento em comissão; o poder de editar seus
próprios atos sobre as regras de avaliação de seus servidores e sua periodicidade; a aplicação
dos limites de dispensa de licitação, contratar estagiários para atuar na atividade relacionada
ao acordo e readequar as estruturas e estatutos do acordado via ato do secretário.
Evidentemente, o limite de tamanha autonomia é a não ampliação das despesas. Contudo,
fica evidente qual o mecanismo de convencimento para a obtenção do consenso dos gestores
de alto a baixo nos escalões do governo. A cooptação foi conseguida com a distribuição de
alguns poderes que os tornaram pequenos senhores dos seus organismos e, ao mesmo tempo,
partícipes do projeto de governo.
Um dos elementos trazidos pelo acordo de resultados é o prêmio de produtividade,
que é distribuído como prêmio aos servidores como forma de “incentivar a adoção do
instrumento” (CHOQUE DE GESTÃO, 2003, p. 100). Esse prêmio é distribuído todas as
vezes em que a despesa corrente for reduzida ou houver arrecadação de receitas quando
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houver. O órgão ou instituição pode aplicar os recursos economizados em capacitação em
programas de qualidade, produtividade e treinamento de pessoal, modernização,
reaparelhamento e racionalização do serviço público.
A punição é o “outro lado da moeda”. Um resultado menor do que 70% em relação
ao acordado pode receber punição, assim como avaliações negativas sejam duas sucessivas
ou três intercaladas em cinco ou quatro em dez. A punição é censura pública com denúncia
em Diário Oficial. O acordo pode ser suspenso, as autonomias podem ser canceladas e
indisponibilizados os recursos economizados, conforme o caso. Existe também a
possibilidade de perda do cargo.
Há também a contagem da avaliação institucional que constitui também a base de
cálculo para o adicional por desempenho. Essa é uma vantagem pecuniária que é concedida
todo mês aos servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações e
pode chegar a até 70% do valor do vencimento básico do servidor. A ADE
é composta de 50% da pontuação das avaliações individuais do servidor, 40%
à avaliação institucional do órgão e 10% fruto do aperfeiçoamento individual do servidor.
O que observo são os mecanismos de controle típicos dos círculos de qualidade que
colocam cada trabalhador no controle do trabalho dos demais, pois os ganhos advindos do
adicional dependem dos resultados individuais somados. Qualquer trabalhador “não
alinhado” pode “prejudicar” os ganhos dos demais. Essa é uma tentativa de romper a
unidade classista nos locais de trabalho e funciona como mecanismo poderoso de
disciplinamento do trabalho.
Outro elemento importante a considerar é que o ADE surge por dentro da
configuração de novos princípios organizativos do que deveria ser a carreira do servidor. Ela
substitui os triênios, os quinquênios e, juntamente com a ADI torna-se o mecanismo de
progressão. Nesse sentido, não há a possibilidade de escolha por parte dos servidores, não há
negociação na formulação e na celebração e avaliação dos acordos, pois os parâmetros estão
vinculados aos programas do governo e não são fruto do próprio processo de trabalho em
questão.
Como sempre existe uma vinculação entre o acordo o projeto estruturador, a agenda
estratégica do governo e o Plano Mineiro de Desenvolvimento. Para garantir essa vinculação
o processo de formulação do acordo de resultados deve incluir três etapas que são a
construção da cadeia de valores que irá informar as ações; o quadro de indicadores e metas
que organizam as ações e o plano de ação que é exatamente o que fazer para atingir as metas
e garantir os valores. Tudo absolutamente articulado em uma lógica absolutamente formal. O

398

acordo é negociado ao mesmo tempo em que é formulado a partir das equipes que o
negociam e o realizam, sendo aprovado ou não pela Secretaria de Planejamento do estado.
Na verdade, governa-se o estado a partir dela.
Quando o acordo é celebrado, necessário se faz criar uma comissão de
acompanhamento e avaliação. A comissão é composta por gestores ou por indicação de
ambos os celebrantes. Entre os membros do governo participam representantes da secretaria
de planejamento e gestão e também um representante dos servidores. Esse último representa
o “acordado”, mas é escolhido pelo dirigente máximo do órgão.
Cabe a comissão acompanhar e avaliar os resultados alcançados, recomendar as
alterações com as justificativas nos acordos, em espacial no alinhamento de indicadores,
recomendar a revisão, repactuação, a renovação ou suspensão dos acordos.
O processo teve início, em 2004, quando a metodologia ainda não estava completa. O
primeiro acordo celebrado foi com o instituto estadual de florestas e esse serviu de projeto
piloto. No ano de 2004, foram seis acordos firmados e, em 2005, saltou para dezesseis. Os
autores destacam que as melhorias observadas remetem a melhoria da gestão como um todo,
maior facilidade na obtenção da informação e acreditam que houve aumento de motivação
para os servidores devido ao prêmio de produtividade, principalmente233.
Com o modelo de reforma empreendido a partir do choque de gestão completa- se a
diluição da fronteira entre o privado e o público. O acordo de resultados é um instrumento
que é utilizado para mediar a realização de serviços públicos tanto nos órgãos público
ligados ao aparelho de estado como em instituições privadas que passam a oferecer serviços
que antes era atividades pertinentes a esfera do estado.
As áreas mais terceirizadas do setor público, a partir do choque de gestão, são a
assistência e a defesa social, a saúde, o meio ambiente e a cultura. Na área da educação, o
que predomina é a contratação como forma de barateamento dos custos para o estado. No
entanto, na prefeitura de Belo Horizonte uma nova experiência vem sendo construída dentro
dessa lógica de privatização do serviço público. A construtora Oderbrecht assinou um acordo
de parceria com a prefeitura para construir 20 novas escolas e administrá-las por 20 anos234.
Ao que parece, esse pode ser um projeto piloto que testará a capacidade de resistência dos
233

Os acordos celebrados podem ser consultados na página da SEPLAG:
http://www.planejamento.mg.br/governo/choque/acordo_resultado/acordo_resultado.asp
234
Sobreaparceria:http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2012/07/25/interna_gerais,308105/prefeitura- de-bhassina-parceria-com-iniciativa-privada-para-construir-escolas.shtml. E ainda no site da Revista Escola Pública
que apresenta o quanto a empresa receberá anualmente para gerir as escolas: 39 milhões. Fonte:
http://revistaescolapublica.uol.com.br/textos/34/parceria-suspeita-298357-1.asp
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trabalhadores em educação e o nível de aceitação da população, dependendo dos resultados
dessa correlação de forças a experiência pode vir a ser ampliada.
O argumento dos intelectuais que redigiram o documento é que “a atuação da
sociedade civil organizada é uma característica dos processos contemporâneos de funções
entre as esferas clássicas do Estado e do mercado” (2003, p. 130). Essa forma de atuação
“conjunta” entre órgãos estatais, entidades econômicas e organizações comunitárias constitui
a forma de atuação do estado-rede de Castells (1999)235.
Embora as parcerias não sejam novidade, os autores ressaltam a inovação das que são
celebradas através do acordo de resultados que seriam mais passíveis de controle. As
parcerias do estado de Minas Gerais seguem a normatização da Lei Federal 9790/99 que
criou a denominação de organização da sociedade civil de interesse público – OSCIP que é
considerada o marco legal para o terceiro setor.
O uso de parcerias dessa natureza, em Minas Gerais, foi concebido no Plano de
Governo de 2003/2006, como parte das inovações gerenciais propostas pelo Choque de
Gestão. O modelo de oferta de serviços via OSCIPs é considerado estratégico pelo governo
mineiro, pois possibilitaria ampliação da proximidade e da formação de alianças com a
sociedade civil organizada, segundo os autores.
A crítica ao modelo no qual os serviços são ofertados dentro das instituições do
estado é que elas não têm a agilidade e a flexibilidade de gestão, o que é considerado um
prejuízo para a população. Ao que tudo indica, quando confrontamos o discurso do governo
de Minas Gerais com outras fontes documentais como, por exemplo, o material produzido
pelo sindicato dos fiscais do estado (SINDIFISCO) e alguns pronunciamentos de deputados
da oposição feitos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e apresentados na TV da
ALEMG, a flexibilidade permite agilizar alguns serviços porque dispensa elementos de
controle e fiscalização que são deliberadamente traduzidos como burocracia.
Conforme desdobramos os documentos, observamos que a licenciosidade que a
legislação das OSCIPs apresenta, permite toda a sorte de reorganização financeira,
favorecendo menos ainda o controle e a transparência das contas públicas 236.
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Estado-rede: é um compartilhamento de autoridades, em uma rede de instituições. Esta por sua vez não possui
centro, apenas “elos” ou “nós” com diferentes dimensões e cm relações em geral assimétricas. Esta seria a
nova forma de articulação do Estado-Nação em decisões supranacionais, mas também no âmbito interno via
rede de instituições regionais e locais não governamentais ou neogovernamentais. Segundo estes autores e
Castells (1999) este é o tipo de Estado mais adequada para dar conta da complexidade das relações globais, o
nacional, o local, a economia, a sociedade e a política na chamada “era da informação”. De acordo com
CASTELLS apud VILHENA et al. 2003.p 130.
236
Serão discutidas neste texto as informações da comissão da dívida pública do Estado de Minas Gerais da
Assembleia Legislativa do Estado. Entre as várias denúncias, as que fazem parte da fala do dep. Savio Souza
Cruz que denuncia o custo mensal dos presos confinados nos presídios privatizados de MG, como o
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Seguindo a cartilha da reforma do estado, praticada pela terceira via no Brasil desde
Bresser Perreira, o governo Aécio Neves/Clésio Andrade e tendo Antonio Anastasia à frente
da administração, considera que o “estado” deve manter o foco em funções estratégicas de
elaboração, definição de políticas e fiscalização e declaram textualmente que “os serviços
sociais não precisam ser executados por organizações estatais” porque possui pouca
flexibilidade, são burocratizadas e “principalmente, em virtude de ter que se utilizar
obrigatoriamente de regras rígidas”!(2003, p. 131).
Nas seções de pronunciamentos do bloco de oposição ao governo na ALEMG, os
deputados denunciam que há dez anos o governo de Minas Gerais não investe o mínimo
constitucional na educação e na saúde. Seguramente, contribui para facilitar o manejo das
verbas, a utilização dos acordos de resultados com OSCIPs cujas regras de prestação de
contas são mais flexíveis 237. A avaliação é feita por uma comissão do órgão parceiro. Já as
verbas advêm de repasses dos recursos do estado e, além disso, a organização se
compromete a buscar mais recursos que podem ser obtidos por vendas de bilheterias,
incentivos fiscais a projetos culturais (portanto dinheiro público de novo) doações,
contribuições de associados e/ou empresas (de acordo com as regras da reforma do estado de
1995).
O acordo de parceria em Minas Gerais permite, inclusive, que haja cessão de bens e
de servidores! O processo abandona o controle inicial ou processual como crítica à
burocracia estatal e se atém ao controle à posteriori. Na prática, o procedimento geral é o
mesmo com os órgãos e entidades estatais, contudo abre ampla margem de movimentação
no caso da parceria, porque não fiscaliza a forma como o serviço é prestado e sim os
equivalente a 12 alunos, ou 2,5 professores, ele afirma que os custos elevados favorecem o lucro dos gestores
dos presídios à custa dos cofres públicos. Outra importante denúncia se refere aos juros, mais elevado do que
os da União, que a empresa pública CEMIG pratica contra o próprio estado, e por fim, a elevação dos preços
gerais das tarifas públicas em MG como forma de elevar a arrecadação do ICMS sem combate a sonegação.
Segundo este deputado a dívida pública de MG é a maior entre os estados. O deputado ainda questiona como o
estado que saneou as contas, que reduziu gastos e que tem déficit zero pode ter a maior dívida entre os estados
brasileiros. Minas deve hoje 62 bilhões, fruto de acordo feito entre o governo federal de FHC (PSDB) com o de
Eduardo Azeredo (PSDB) no governo do estado. Consta nas referências um conjunto de pronunciamentos
sobre a dívida em MG feitos na assembleia legislativa do estado.
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LEI DA OSCIPS EM MG. L. Nº 14.870 de 16 de dezembro de 2003. O modelo proposto é híbrido. Conjuga
as características de gestão das OSs aos aspectos de fomento das OSCIPs. No caso de transferência de serviços
para o terceiro setor funciona como OSs; No caso de prestação de serviços por iniciativa própria ou de
titularidade ordenadora da atuação assemelha-se a OSCIPs no modelo federal. A regulamentação Foi feita pelo
decreto nº 43.749 de 12 de fevereiro de 2004. O que é uma OSCIP: é um título concedido, a pessoas jurídicas
de direito privado que tenham a intenção de firmar parceria com o Estado, para execução de serviços públicos
não exclusivos do Estado. Não possui fins lucrativos e é o Estado quem a qualifica como tal através da
certificação da Secretaria de Planejamento e Gestão.( VILHENA et al. 2003, p. 132). Na nossa compreensão a
OSCIP representa a terceirização e a precarização do serviço público na área social.
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resultados, formais, obtidos por critérios de avaliação cujos dados são preenchidos em
planilhas e relatórios on line. Uma das poucas exigências é que o órgão público responsável
se certifique da idoneidade da instituição parceira o que pode ser facilmente conseguido
encerrando as atividades de uma instituição e abrindo outra.
Aparentemente os acordos de parceria são um excelente mecanismo de transferência
de recursos públicos para alimentar o lucro da iniciativa privada, garantir que o investimento
do estado nas áreas sociais permanecerá abaixo do limite mínimo legal, permitindo a
apropriação a maior dos fundos públicos, garantindo não só a acumulação como gerando
ganhos para os próprios operadores da administração pública, conforme podemos perceber a
partir do recente caso da Oderbrecht na parceria com a prefeitura de Belo Horizonte, já
citada238.
O primeiro termo de parceria assinado, nesse modelo, foi entre a Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes –SEDESE- e a OSCIP Organização para a educação e
extensão da cidadania- ECO – para implantação de uma unidade produtiva de papel
reciclado para capacitação da comunidade e detentos de uma das unidades prisionais do
Estado239.
Na sequência entre a Secretaria de Estado e de Defesa Social – SEDS – e a OSCIP
ELO de inclusão e cidadania, para desenvolver ações em conjunto, objetivando prevenir a
criminalidade e a violência, através de núcleos de prevenção da criminalidade 240. Outra PPP
foi assinada com a Associação Mineira de Promoção de Entidades de Interesse Social para
criação da Agenda 21, com projeto de revitalização da Bacia do Rio São Francisco, nos
municípios de São Roque de Minas e Vargem Bonita 241.
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São 39 milhões anuais de recursos municipais para a empresa gerir as escolas, a prefeitura cede os
funcionários e, segundo a Revista Escola Pública, o gasto por aluno está abaixo do mínimo. Contudo, a
prefeitura repassará neste acordo, todo o recurso que recebe do governo federal via FUNDEB. Se uma empresa
tem sua “razão de existir” na apropriação do valor realizado, lucro, isto significa que o investimento por aluno
estará mais abaixo ainda no caso destas escolas. Fica a pergunta sobre onde serão gastos os recursos da
prefeitura referentes ao fundo, qual a parte que a empresa irá se apropriar do repasse federal do FUNDEB
como remuneração pela “gestão”, e qual o impacto desta transferência para esta e demais escolas e seus
funcionários. A revista foi citada em nota anterior e seu link para versão eletrônica com esta matéria consta nas
referências bibliográficas.
239
Jornal Estado de Minas de 27 de março de 2014. Caderno Gerais, página 17.Lixo ameaça sufocar BH é a
manchete. No subtexto: produção de detritos dispara na capital: em seis anos volume cresceu 23%, contra
aumento de 1,8% da população, apesar do desafio, licitação não prevê novas soluções, coleta seletiva está
estagnada e plano de resíduos sólidos continua atrasado. São duas gestões de Aécio Neves e uma de Antonio
Anastasia, ambos pelo mesmo partido. São 12 anos de reforma do estado que não fosse central na sua
intervenção. Onde está o planejamento estratégico? E as parcerias?
240

Intervenção na ALEMG. “Minas Real” Segurança Pública: estatísticas maquiadas para reduzir os índices de
violência. O resultado real é que o índice de criminalidade é hoje maior do que os do Rio de
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Na mesma intervenção do Dep. Savio Souza Cruz, Minas hoje é o 22º estado em crescimento, os mineiros são
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Seguiram-se PPPs com a OSCIP humanizarte, para melhoria do desporto educacional
e de rendimento, através do Programa Minas Olímpica, para “aperfeiçoamento do ensino
esportivo no Estado, e formação e apoio a atletas paraolímpicos” (VILHENA et al. 2003,
p.139) e ainda duas parcerias culturais: uma para programas de rádio e tv e outra para gestão
de um espaço cultural , essas para realização de atividades que antes o estado desenvolvia
diretamente.
Curiosamente, os “problemas” identificados por esses gestores modernos são todos
relacionados à resistência à mudança, devido à cultura burocrática instaurada, em especial
devido a uma histórica desconfiança da administração pública... Por outro lado, identificam
como vantagens desse processo a possibilidade de agilizar procedimentos, reduzir a
burocracia na prestação de serviços e liberação de recursos. Em outras palavras, a
possibilidade de desregulamentar amplos setores do serviço público e retirar- lhes a
possibilidade de controle social242.
Para que todo o arcabouço do choque de gestão tenha êxito, um dos pilares é a
dimensão fiscal, disso decorre uma atenção especial às contas públicas é à arrecadação.
Todo o choque de gestão baseia-se no argumento da calamidade das contas públicas e não
poupa nem os governos do próprio partido do então governador Aécio Neves. Os anos
considerados ruins totalizam dez. Abrangem os governos de Helio Garcia (PRS), Eduardo
Azeredo (PSDB) e Itamar Franco (PMDB).
O equilíbrio das contas públicas seria estruturante do projeto de desenvolvimento,
tendo em vista sua relevância para o que os autores chamam de “desenvolvimento
sustentável”, o que significa, em parte, manter certa disponibilidade financeira para que o
“estado honre seus compromissos.
Conforme já expusemos em várias partes deste texto, é repetido à exaustão o fato de
haver uma enorme precariedade das contas do estado com um déficit desde 1995, o que
remonta à passagem da administração Helio Garcia para Eduardo Azeredo e inclui o próprio
PSDB nos problemas de gestão das contas públicas. Um dos problemas identificados e
apontado pelos autores era o gasto com pessoal que consumia 61.7% dos recursos
arrecadados contra os 49% máximos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Um dos
problemas decorrentes do estrangulamento das contas era o atraso no pagamento do

mais endividados do que os brasileiros em 50% e o IDH está junto ao Maranhão e ao Pará.
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Para a realização destes acordos os instrumentos convencionais como os termos de convênio e os contratos
são considerados “inadequados” porque se atém a critérios procedimentais e não nos resultados, por isso a
criação e utilização dos termos de parceria.
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funcionalismo.
Quanto à dívida do estado, estava em torno de 274,4% e a mesma lei de
responsabilidade fiscal permite um máximo de 200% da receita líquida corrente. Com um
déficit previsto de 2,3 bilhões para o ano de 2003, os autores defendem que só uma saída de
impacto poderia amenizar os efeitos dessa “crise das contas do estado”.
A direção exigida era a do equilíbrio do orçamento, uma estrutura organizacional
mais enxuta (o que significa redução de pessoal, entre outros), ampliar as receitas do estado.
Com o enxugamento promovido, os autores afirmam que houve de imediato um déficit que
passou a ser de 12% do valor esperado- 263 milhões contra os 2,3 bilhões dos valores
iniciais e, no mesmo ano, o montante da dívida teria caído de 274,3% para 238,8% e o
comprometimento da receita caiu de 61,7% para 53,7%243, contudo o déficit em 2004
permaneceu na casa de 1,4 bilhões.
Aparentemente há um descompasso entre o que foi anunciado na impressa na época e
o que o documento apresenta. Em 2003, foi noticiado o déficit zero nos primeiros meses de
governo de Aécio, resultando em pronunciamento do diretor do BIRD, Vinod Thomas,
parabenizando o então governador pela atuação à frente do estado em Minas Gerais.
Segundo o deputado Savio Souza Cruz, a equipe dos governos Aécio/Anastasia praticam o
que ele denomina “contabilidade criativa”, omite dados e modifica a composição dos
cálculos, o que pode gerar essas diferenças de dados apresentados244.
Na busca pelo equilíbrio fiscal, o governo afirma ter reaparelhado a Secretaria de
Fazenda, investindo em infraestrutura tecnológica, física e em pessoal, nesse caso, em
capacitação e não novos concursos. A subsecretaria criou o Plano Diretor de Ação Fiscal e a
adoção de política tributária contra a guerra fiscal e o incremento de “outras receitas”. A
nova gestão financeira criou mecanismos de ajustes quanto às despesas e economia de
gastos. Segundo os autores, os indicadores alcançados eram inéditos no estado em relação ao
equilíbrio do orçamento como do cumprimento da Lei de responsabilidade Fiscal.
A partir dessas ações, o governo atingiu o déficit zero no final de 2004, segundo o
documento, encerrando um ciclo de dez anos. A motivação principal foi apresentada no final
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Não foi possível identificar concretamente quais medidas foram tomadas para a obtenção destes resultados
junto a SEPLAG. Todas as nossas iniciativas de contato obtiveram respostas vagas e indicações de consulta ao
site da secretaria que não presenta os dados solicitados, como por exemplo, quantos cargos foram extintos no
choque de gestão, quanto foi economizado com pessoal etc. Nossa consulta ao site de transparência de Minas
Gerais tampouco revelou os dados que buscamos. Não conseguimos sequer saber qual o valor total da dívida
interna e externa de Minas Gerais. Sabemos apenas do pagamento das amortizações e dos serviços da dívida
que ficam na órbita dos 7 bilhões de reais. Valores muito distintos dos que são apresentados pelo bloco de
oposição “Minas sem Censura”.
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233 Esta afirmação está presente nos pronunciamentos feitos na ALEMG e dos quais tenho a coletânea.
Buscamos no DIEESE complementar estas informações.
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desse do documento no item abaixo.

Em razão dos resultados apresentados, Minas Gerais obteve o reconhecimento
pleno da nova realidade fiscal, pela União e pelos organismos financeiros
multilaterais, o que se traduziu, em dezembro de 2005, tanto na aprovação de nova
operação de crédito pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, quanto na
autorização do Senado Federal para Minas Gerais contratar operação de crédito
com o Banco Mundial, após mais de dez anos da última contratação que o Estado
logrou realizar. (2003, p. 307).

Todo esse esforço fiscal não desconsiderou a gestão da receita e é necessário destacar
alguns elementos presentes no documento analisado. Pelo documento choque de gestão,
somos “informados” de que diante da necessidade de suprir o estado com receitas públicas,
com vistas a eliminar o histórico déficit público e criar a sustentabilidade nas contas, as
ações ficais foram desenvolvidas seguindo diretrizes que já estavam estabelecidas no final
do exercício de 2002! Foi a administração anterior quem elaborou um anteprojeto de
programação fiscal para o primeiro trimestre de 2003 e a equipe de governo eleita fez os
ajustes para sua implementação. Destacam a preocupação em não gerar “descontinuidades”,
ou seja, a governança neoliberal estava assegurada, demonstrando que não havia divergência
significativa entre os projetos em curso.
Ainda de acordo com o documento, o governo, junto aos funcionários da fiscalização,
criou um procedimento que teria se tornado referência nacional em fiscalização. Os
combustíveis representam 20% da arrecadação do ICMS do estado. Outro setor importante
que recebeu atenção do novo governo foi a energia elétrica. A suposta revisão e
implementação de projetos de fiscalização teriam sido responsáveis pela identificação de
várias situações de incidência do ICMS, que não estava devidamente tributado. A
recuperação teria sido da ordem de R$ 350 milhões (CHOQUE DE GESTÃO, 2003, p.
312.).
O mesmo movimento foi feito na siderurgia também com parcerias entre as polícias,
o ministério público retomando R$ 180 milhões ao combater a “máfia das notas frias”. Por
fim, foi à vez dos medicamentos, objetivando a redução da sonegação fiscal e também foi
feito um acordo com os entes já citados e a vigilância sanitária. Também, aqui, segundo o
documento, o governo de Minas foi pioneiro ao criar procedimentos que facilitaram a
identificação de cargas e reduzindo roubos e adulteração. O mesmo se deu no setor de
bebidas.
Com todas essas experiências, a subsecretaria de receita criou Planos anuais do fisco
estadual no qual constam as políticas, as diretrizes, os objetivos e as metas tendo o plano um
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caráter “tático-operacional”. A forma que a Secretaria passou a funcionar a partir desse
plano com o estabelecimento de um programa de trabalho, indicou um avanço na
racionalização do trabalho de fiscalização e uma gestão que detém maior controle sobre cada
operação realizada.
Cabe destacar ainda a gestão do atendimento, cujo objetivo seria garantir maior
qualidade no atendimento ao contribuinte, ao criar o sistema integrado de administração da
receita estadual, uma espécie de autosserviço eletrônico, a partir de um portal virtual no qual
o os usuários têm acesso a serviços e informações, inclusive para o recolhimento de tributos.
De acordo com o documento em foco, os resultados positivos levaram a ampliação das metas
e serviços a oferecer como, por exemplo, a redução do tempo para prestação de serviços, a
disponibilização de novos serviços via web, alocação de mais servidores com qualificação
para o atendimento e criação de novos “centros” de atendimento em Belo Horizonte, pelo
simples fato de que lá se concentram maior demanda fazendária.
Ainda no intuito de ampliar a arrecadação, houve mudanças na política tributária. Foi
implantado o modelo de substituição tributária com o objetivo de facilitar o controle das
receitas, pois alguns setores apresentavam uma arrecadação muito pulverizada. O modelo
inclui mercadorias na tributação por substituição desde autopeças até medicamentos,
passando por bebidas quentes, ração para pequenos animais, materiais de construção, de
limpeza.
Podemos observar um padrão que economiza o próprio ato de fiscalizar. O que o
governo fez foi centrar suas atenções no setor de energia, boa parte dela, ofertada pelo
próprio governo como é o caso da CEMIG, e de grandes empresas, como a Vale, no âmbito
da mineração. Além disso, focalizou seus esforços em setores essenciais como o de
medicamentos e materiais de construção. Segundo os autores, a politica tributária norteou-se
pela revisão de critérios do controle e pela simplificação da legislação, inclusive com
extinção do controle sobre alguns setores, como foi o caso das operações com o café.
Também foram tomadas medidas reativas quanto à guerra fiscal, com vistas a garantir a
arrecadação do ICMS, gerar empregos e realizar projetos de investimento. Segundo a
secretaria de desenvolvimento econômico em 2006, foram contabilizados R$ 82 bilhões em
novos investimentos. Asseguram que isso possibilitaria a geração de 192mil novos
empregos.
Os técnicos do governo responsáveis por documentar o relato do Choque de Gestão
afirmam que os resultados obtidos na gestão do fisco foram de grande impacto. Segundo os
autores do documento, a arrecadação do ICMS cresceu e a dinâmica da economia em Minas
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aponta um crescimento real acima do PIB do Brasil! Em relação à arrecadação dos anos
anteriores, a receita cresceu 12% em 2003/2004 contra 7,8% de outros estados. (CHOQUE
DE GESTÃO, 2003, p. 319). Esse é um dado do qual há divergências que serão discutidas
mais a frente na tese.
Um dos princípios supostamente postos em ação pela equipe do governo foi a noção
de que só se pode gastar quando há o recurso e a garantia de liquidez do tesouro e dessa
forma teriam conseguido o primeiro volume de recursos para “honrar” compromissos e
resolver os problemas de solvência do estado. Outro princípio colocado em andamento foi à
integração do orçamento com as finanças e a adoção da diretriz que visava buscar o
ajustamento da execução orçamentária ao fluxo do caixa que foi obtido através do
contingenciamento de 20% dos créditos orçamentários de 2003. É importante destacar que
esses 20% incluíam despesas com recursos vinculados ou diretamente arrecadados.
Concretamente, houve a desvinculação de 20% das receitas de outras áreas para garantir os
pagamentos.
Os “ajustes” começaram com o decreto de 100 dias que suspendeu gastos de pessoal
com passagens diárias e afins, mas não se limitou a isso. O governo empreendeu uma grande
mudança na gestão que implicou em negociação e leilões de dívida com fornecedores de
pequeno e médio porte com “descontos” de pagamentos de 20%. Já com os leilões de grande
porte, houve negociação por compensação de débitos, o que na prática significou a renúncia
fiscal por parte do governo.
No caso de empreiteiras, o governo quitou dívidas com obras públicas com a entrega
de imóveis remanescentes dos bancos privatizados ou liquidados em um valor total de R$ 89
milhões. Na prática, o patrimônio do estado foi entregue às empreiteiras e não há meios de
avaliar a ação do governo: quanto era devido, desde quando, se não havia outros meios.
Cumpre destacar que o governo recebeu e continua recebendo “carta branca” para várias
ações dessa natureza através das leis delegadas.
Uma medida apresentada que chama a atenção é extinção da dívida de R$ 375
milhões com o IPSEMG. O governo assumiu as despesas relacionadas às pensões
concedidas até 2001, por determinação legal (lei complementar 64/2002). Também obteve
uma “reversão” de disponibilidade ao tesouro de R$ 395 milhões. No que diz respeito à
dívida com a união, foram revistos os cálculos visando à revisão de desembolsos, a redução
de despesas ao tesouro estadual. Foi feita a exclusão de recursos da conta financeira de
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previdência (CONFIP) para o Fundo Financeiro de Previdência (FUNFIP) e

245

isso teria

produzido uma redução de despesa de R$ 104 milhões. As contas da previdência em Minas
Gerais continuam sendo objeto de debates, inclusive na Assembleia Legislativa. Os recursos
do IPSEMG não foram devolvidos e o Instituto está praticamente falido, segundo relatos de
sindicalistas246.
Os técnicos do choque de gestão também afirmam ter eliminado déficits em setores
que até então era preferenciais. Os autores consideram que algumas despesas eram
incompreensíveis como despesas de pessoal, do serviço da dívida, do PASEP. da Fundação
do Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, dos sistemas de saúde e educação entre outros. Não
deixa de causar espanto que não tenha sido feita uma auditoria e prestação de contas desses
déficits e que eles tenham sido simplesmente eliminados, ainda mais quando se trata de
setores essenciais como saúde e educação. Por exemplo, sabemos na discussão dos valores
contábeis adotados pelo estado para registrar os recursos do FUNDEF que foram
questionados pela União.
Entretanto, não aparece em nenhum documento do estado de Minas Gerais o
desfecho dessa discussão. Apenas a afirmação de que alguns déficits foram eliminados. No
mais em outros itens como despesas ordinárias a palavra utilizada é mesmo corte. O que isso
significa e qual o impacto no dia a dia da prestação de serviços públicos se torna evidente
quando acessamos os pronunciamentos do bloco de oposição da ALEMG, Minas sem
censura e que serão objeto de exposição mais à frente.
No mais, grande parte dos avanços obtidos é creditado à modernização da gestão
financeira que não é diferente das demais já mencionadas. Informatização do setor, criação
de programas de acompanhamento e de previsão,. criação de um planejamento estratégico
com políticas, diretrizes, objetivos e metas e alimentação de um banco de dados com a
informação produzida a partir dos sistemas informacionais para compor a base do
planejamento seguinte.
Nessa concepção de gestão, o contribuinte foi transmutado em cliente cuja satisfação
deve ser garantida pela qualidade e tempestividade no atendimento e sua contrapartida como
245

Os recursos do IPSEMG fruto da poupança solidária e geracional foram sendo utilizados para outros fins, não
repassados pelos governos. Neste caso o governo não só deixou de repassar os recursos, mas declarou extinta a
dívida. Posteriormente os trabalhadores do serviço público mineiro em regime de contrato, em especial na
educação, não puderam se aposentar durante um período longo de indefinição sobre o recolhimento e o não
repasse dos recursos da previdência ao INSS. Esta situação criou dificuldades orçamentárias para o governo e
resultou na edição da lei 100, que será discutida no capítulo sobre a carreira na educação.
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Notas de pesquisa com membros dos sindicatos de servidores públicos de Minas Gerais, em especial o SindUTE.
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estratégia é a valorização do servidor que tem como principal elemento a capacitação “dos
recursos humanos”. Por fim, merece destaque a busca pela estruturação da governança
corporativa. (CHOQUE DE GESTÃO, 2003, p. 330).
O ponto alto desse processo é, sem dúvida, a construção de uma visão sistêmica em
bases técnicas e científicas, que contemplem a pesquisa de mercado para propor um novo
“esquema” remuneratório para esses funcionários. Contudo, esses estudos foram realizados
para o conjunto dos servidores e resultou, no que tange o choque na gestão de pessoas, em
uma ampla reforma das carreiras e da política remuneratória, da qual destacaremos a da
educação.
Ainda no que diz respeito aos recursos, o documento destaca a gestão do gasto. Esse
é um pilar importante na reforma do estado em Minas Gerais indissociável da gestão do
pessoal e da receita. Nesse tema, em especial, surge a menção ao Instituto de
Desenvolvimento Gerencial – INDG – do qual é proprietário Vicente Falconi247. O próprio
documento indica em que foi aplicado o modelo e o que isso significou para os trabalhadores
do serviço público em Minas Gerais.
“Os esforços, via de regra, se concentravam nos cortes lineares de custeio de
pessoal e no esforço fiscal disperso e pouco planejado, impedindo que o estado
cumprisse suas funções com eficácia e legitimidade. Especificamente quanto ao
custeio, vale destacar que é com estas dotações que o poder público implementa
diversas políticas públicas, o que vem reforçar a máxima de que a solução se
concentra na redução dos gastos, pelo aumento da eficiência dos recursos
dependidos pelo poder público, e não por simples cortes lineares” (CHOQUE DE
GESTÃO, 2003, p. 335).

As reais motivações para a realocação de recursos são ditas claramente, sem
247

Vicente Falconi: Engenheiro de formação graduado pela UFMG em 1963, pós-graduado em engenharia nos
EUA (PHD em metalurgia) em 1966, na década de 1970 inicia estudos sobre gerenciamento empresarial, em
seguida, a partir de contatos com a experiência japonesa, através de bolsa de estudos conseguida junto a OEA,
se aproxima das iniciativas no campo da qualidade total. Sobre este tema escreveu seis livros. Desenvolveu o
modelo de gerenciamento por resultados. Consultor da AMBEV e da Gerdau e considerado pela revista Exame
um dos 60 brasileiros mais poderosos. Sua empresa de consultoria está por trás do “Choque de Gestão” dos
estados de MG, PE, RJ, RS e a prefeitura de São Paulo com a qual trabalha desde 2004. Não foi possível
levantar quantas prefeituras receberam sua consultoria, pois em alguns casos a organização principal é o MBC
-movimento Brasil competitivo - através desta ONG, foram firmadas parcerias com nove estados e sete
municípios. O homem de ligação é Gerdau. Falconi está, atualmente, na posição de principal consultor de
gestão no Brasil e acaba de ser “contratado” sem licitação, concorrência ou qualquer expediente público desta
natureza, como consultor do governo federal (PT/PMDB) pela módica quantia de 110 milhões somados todos
os contratos. Mais uma vez é Gerdau o articulador. Os valores são, em milhões, R$ 59,1 sem discriminação;
R$ 16 pela Infraero, R$29 pelos correios. Para citar alguns. Uma próxima “investida” de Falconi acredita-se,
será na reestruturação da Previdência Social. Em MG, pela consultoria que resultou no Choque de Gestão
recebeu, em valores de 2003, R$ 30 milhões. A INDG foi criada no mesmo ano, após Falconi encerrar
sociedade anterior. Fonte: matérias de revistas on line, em especial Exame.com. Referências ao final do
trabalho. Fica evidente o papel de intelectuais orgânicos que estes dois empresários exercem articulando a
modelagem do aparelho de estado à lógica de acumulação do capital, pela reorientação da alocação do fundo
público. Isto ficará mais evidente ao longo da apresentação da pesquisa.
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nenhuma preocupação com avaliação que possa ser feita por parte da sociedade civil.
Aparentemente, os empresários e seus veículos de imprensa, acreditam na hegemonia
construída em torno do projeto neoliberal, que defende a concepção privatista.
Da parte dos empresários, frustração com os problemas crônicos de gestão pública
e o prejuízo causado aos negócios pela ineficiência. Do lado dos políticos,
reconhecimento de que os recursos disponíveis são insuficientes para atender às
necessidades básicas da população. O resultado é a proliferação dessas parcerias
público-privadas. Um balanço do Programa Modernizando a Gestão Pública, do
MBC, em nove estados e sete municípios, a que Época NEGÓCIOS teve acesso
com exclusividade, é eloquente. A iniciativa privada investiu R$ 69,886 milhões
nessas PPPs. Computados ganhos de arrecadação e cortes de gastos, o resultado
obtido é de R$ 13,378 bilhões. Isso significa que, para cada real investido, o
retorno acumulado é de R$ 191,43. “Brinco que estou louco para achar um
negócio desses para mim”, diz Gerdau. (Época negócios, grifos nossos).

A matéria da Época Negócios é eloquente e deixa clara a relação de apropriação do
fundo público. A utilização da concepção empresarial na gestão pública coloca os limites e
as contradições no que tange à oferta do atendimento em áreas sociais. A gestão privada
exige um “equilíbrio” entre produtividade, qualidade e lucratividade que não fira a razão de
existir da empresa: obter lucro. Logo, as parcerias significam a apropriação do fundo público
pelo empresariado que em troca, realiza uma oferta cuja qualidade não “fere” sua
lucratividade. O mesmo raciocínio rege a produtividade. Assim sendo, o saldo desse modelo
de gestão é a maximização da exploração do trabalho, a redução da qualidade dos serviços
públicos e a lucratividade garantida na proporção que está presente na fala do insuspeito
Jorge Gerdau (2007).
Um importante elemento para reflexão é a apreensão fenomênica das chamadas
“crises” da saúde, da educação, da previdência etc. Qualquer que seja a área das políticas
públicas nas quais venhamos a pensar é importante destacar que não há uma crise como algo
excepcional ou um fenômeno externo à gestão ou mesmo como resultado exclusivo da
corrupção.
Ao contrário, esses fenômenos só podem ser explicados quando observamos esses
mecanismos de gestão privada incorporados ao serviço público e sobre o fundo público. Na
verdade, a crise é a expressão real da apropriação do fundo público por parte do
empresariado em uma ação de rapinagem, expressando material e concretamente o que é o
modo de produção capitalista em sua essência e aparência. A corrupção é apenas uma das
dimensões que essa apropriação do fundo público assume e que é parte indissociável da
gestão da coisa pública sob a perspectiva liberal.
Para obter essa possibilidade de realocação dos fundos públicos, algumas medidas
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foram tomadas na gestão dos gastos: o chamado gerenciamento matricial de despesas 248 bem
como as ações e resultados referentes à redução de despesas com pessoal e suprimentos;
revisão de processos em áreas consideradas críticas como defesa social, fazenda e
planejamento e gestão. O impacto que essas medidas tiveram nas áreas sociais, em especial
na educação e na saúde em Minas Gerais, foram profundos.
Segundo os autores, o gerenciamento matricial é uma forma de racionalizar os gastos,
através da redução do consumo e dos custos unitários de consumo. O documento explica
todos os passos desse processo e fica evidente que o mecanismo essencialmente gerencial
vincula cada etapa da execução. Há uma descrição pormenorizada das etapas desde o
planejamento e os planos de ação até a avaliação das metas, demonstrando que essa
metodologia permite, de fato, maior controle sobre os fluxos e os processos. O objetivo
também fica claro:

o gerenciamento matricial de despesas constitui uma iniciativa de cunho gerencial,
para levantar e capturar oportunidades de ganhos financeiros, na medida em
que se utiliza de métodos e técnicas para reduzir as despesas do estado de Minas
Gerais (CHOQUE DE GESTÃO, 2003, p. 336, grifos nossos).

Cabe questionar para quem seriam os ganhos financeiros.
Outro item da gestão dos gastos que merece nossa atenção, reflexão e
questionamento é a redução de despesas com o pessoal. O que norteou a preocupação desses
gestores é exatamente o fato de que o que mais impacta o gasto dos entes federados é a folha
de pessoal. Buscaram várias formas de atingir o que chamam de eficiência e eficácia no
gasto.
Uma das medidas tomadas foi a promulgação da Emenda Constitucional 57/2003,
que estabeleceu os princípios meritocráticos de produtividade na administração pública.
Com essa emenda foi eliminado o antigo sistema de progressão da remuneração no serviço
público para os novos servidores. Na prática, essa emenda colocou abaixo o estatuto do
servidor e solapou todas as antigas carreiras no serviço público em Minas Gerais 249.

248

O controle matricial de despesas é uma forma de controle de gastos por “pacotes”, contas e centros de
custos/departamentos e tem por objetivo o acompanhamento detalhado e a ção sobre os desvios incidindo sobre
eles imediatamente, garantindo que o orçamento será seguido. O nome se deve ao fato de que o gerenciamento
vai à matriz. Ao gestor de pacotes e gestores de entidades. Por exemplo: O “pacote“ Veículos do orçamento de
uma empresa “estourou”. Dentro deste pacote o que mais impactou foi combustível e manutenção - o foco está
sempre nos maiores desvios- identificadas as contas o passo seguinte é identificar quais entidades ou centro de
custos ou departamento que mais impactaram o desvio da conta. Com base nos dados levantados o gestor pode
criar um plano de ação com vistas a recuperar o gasto não previsto ou o desvio. Fonte:
http://guiadoexcel.com.br/gmd-gestao-matricial-de-despesas-com- excel. Acesso em 08/04/2014.
249
Embora o modelo antigo tenha permanecido para os servidores concursados anteriormente, na prática, com a
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Para os gestores do Choque, o sistema de progressão da remuneração baseado no
tempo de serviço é injusto por não permitir remunerar os servidores de acordo com o seu
“efetivo” desempenho. A igualdade e a universalidade de direitos conquistados pelos
servidores é um entrave nessa concepção de gestão, conforme dizem explicitamente: “Ao se
estabelecer mecanismos de remuneração indistinto para todos, criou-se entrave às melhorias
da eficiência na prestação dos serviços públicos” (CHOQUE DE GESTÃO, 2003, p. 337).
A concepção de gestão em curso em Minas Gerais parte da culpabilização do
servidor pelo mau funcionamento dos serviços. É uma visão que reproduz o senso comum de
que o funcionário público é um acomodado e que por si só trabalha mal e não tem nenhum
estímulo ou motivo para melhorar na medida em que seu salário e sua carreira estão
“garantidos”.
Essa visão do funcionalismo incorpora esse discurso porque facilita a aceitação dos
ataques ao serviço público somados à disseminação da concepção de qualidade e eficiência
privada. O fato de que as condições gerais de trabalho são péssimas, o que pode levar a
perda da identificação com o trabalho por parte dos servidores, passa a ser percebido
fenomenicamente pelos usuários como comprovação de que o servidor trabalha mal. Fechase assim o círculo vicioso que culmina com a hegemonia burguesa e o desmonte da carreira e
da concepção de serviço público que deveria interessar à classe trabalhadora.
O texto, contudo, é explícito em apontar a necessidade de enxugar os gastos e carrear
os recursos. Assim seguem na argumentação.
“Se por um lado a Emenda à Constituição 57/2003 promove maior eficácia ao serviço
público, por outro, possibilita a redução da folha de pagamento de pessoal do poder
executivo de Minas Gerais. Hoje, quase 42% da folha são representados por encargos, com
adicionais de tempo de serviço. Biênios, quinquênios, trintenário e apostilamentos, aliados
ao crescimento vegetativo da folha de pagamento, constituem, pois, fatores que
comprometem gradativamente maiores parcelas das receitas do estado” (CHOQUE DE
GESTÃO, 2003, p. 337).

Evidentemente que o argumento é que esses recursos assim alocados impedem que
o estado invista em áreas consideradas estratégicas que são listadas como sendo segurança,
saúde e educação. Contudo, o foco dos gestores é a elaboração das parcerias pública
privadas, que permite a apropriação do fundo público pelos empresários e o próprio
empresariado à frente do governo.
Apesar de o tema ser controle de gastos, os autores incluíram na seção aqui

publicação dos novos planos de carreira e a avaliação de desempenho como critério de progressão, os antigos
ficaram relegados à estagnação na carreira, quadro que se agudiza quando da aposentadoria.
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discutida os temas ligados à gestão de pessoas. O aparente deslocamento indica a meu ver a
real função dos instrumentos que lá aparecem como “incentivos” ao servidor. Segundo os
gestores, diversos outros instrumentos foram adotados com vistas a coibir o crescimento
vegetativo da folha e diminuir o gasto com pessoal no médio e no longo prazo.
Afastamento voluntário incentivado (AVI), a adoção do regime de emprego público na
administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo250, regulamentação das
férias prêmio, revisão de procedimentos de cessão e adjunção de servidores entre outros. É
importante destacar que é a finança pública com o corte empresarial de gerar “lucro” que
passa a definir quais medidas podem ser adotadas no que tange à gestão. Essas decisões são
tomadas no âmbito da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças que
assume o papel que antes pertencia a Comissão Estadual de Política de Pessoal.
A racionalização e o controle do trabalho atingiram até mesmo as questões
relacionadas à saúde do trabalhador. Foram criadas novas normas com o intuito de “gerar
resultados” e “reduzir gastos” com a folha de pessoal do estado como, por exemplo, o
decreto que trata da competência para fiscalizar atividades de perícia médica e de saúde
ocupacional e o decreto que dispõe sobre a concessão de licença saúde para servidores
“ocupantes de cargos efetivos”. Segundo os gestores, a economia feita chegou a 31 milhões
ao ano, além disso, houve corte no abono recebido por servidores que possuíam mais de um
cargo, resultando em “economia” de 18 milhões.
Um elemento de destaque no que tange à chamada “gestão eficiente” é o chamado
controle mais rigoroso da frequência, do cruzamento da folha de pessoal do estado com a
da prefeitura municipal de Belo Horizonte e a adoção do banco de horas! O texto em foco
deixa transparecer a obsessão dos gestores pela folha de pagamento. Foi criada uma
comissão especial para reavaliar vantagens pecuniárias concedidas ainda que tenham
parecer jurídico. Por outro lado, o governo buscou de forma sistemática e
intermitente corrigir supostas inconsistências na folha de pagamento com vistas a suspender
vantagens pagas. Uma medida populista que também resultou em economia foi a redução
do salário, agora chamado subsídio, do primeiro escalão do governo a começar pelo
governador. Na prática, isso significou que todos os salários foram “puxados” para baixo
pela diminuição do teto.
O enxugamento generalizado permitiu, segundo os autores, antecipar a folha de
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Significa instituir o regime celetista no serviço público. Na prática é o fim da estabilidade e da carreira de
servidor público na forma que conhecemos.
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pagamento de pessoal para o quinto dia útil do mês, logo após a implantação dos novos
planos de carreira, e ainda o pagamento integral do 13º no mês de dezembro. Essas medidas
impactaram os servidores que acabaram divididos sobre como lidar com essas alterações
tão profundas, rápidas e de grande impacto.
Ao longo do período em questão e mesmo nestes anos mais recentes, tenho ouvido
de alguns servidores a vantagem de receber o salário no início do mês e ainda alguns
ganhos salariais que serão tratados na seção específica sobre carreira. Acredito que não
consigam ver todas essas facetas que discutimos aqui, em especial, que o pagamento em dia
é feito à custa de cortes em seus direitos duramente conquistados. Consequentemente,
muitos incorporaram a leitura dada pelo governo da crise e da necessidade gerando a
exceção e que no final de tudo, a administração estava fazendo o que podia.
O par indissociável da redução de gasto com o pessoal é a redução de despesas com
suprimentos. Na gestão matricial cada conta foi transformada em um “pacote” e os
suprimentos agrupados da seguinte maneira: alimentação, comunicação, informática,
materiais, obrigações, saúde, suporte administrativo, terceirização, veículos, viagens entre
outros. Os terceirizados e terceirizações entram na conta de suprimentos. Há um pacote
específico para a terceirização da saúde, mas não foi possível identificar o motivo do
destaque.
O documento – Choque de Gestão - apresenta todo o percurso de organização das
contas e pacotes de tal forma que se evidencia o controle sobre todo o fluxo dos recursos
desde a destinação no orçamento até o gasto final, sendo possível identificar em qual
momento esta ou aquela entidade vinculada aquele pacote se desviou de sua meta. É
bastante significativo o tamanho do controle obtido com esta metodologia. O instrumento
de acompanhamento desse plano de ação é um software desenvolvido pela empresa de
Vicente Falconi que gerencia as despesas e divide as contas liquidadas no sistema integrado
de administração financeira – SIAFI– em pacotes definidos.
O que mais chama a atenção na descrição desse mecanismo de redução de despesas
foi utilizada na Polícia Militar, no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado –
IPSEMG- no Sistema de Saúde, incluindo a secretaria, fundações, hospitais. O exemplo
dado para ilustrar como foi o processo na saúde, pela comparação de preços de
medicamentos dá margem à interpretação de que o governo agiu para coibir as fraudes.
Contudo é importante destacar que no que tange o controle dos gastos não há exemplos
relacionados à secretaria de obras, por exemplo, sendo essa um importante setor ou pacote
em que os recursos são vultosos e em que é comum haver superfaturamento. Mais uma vez
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fica evidente o apelo populista e moralizador ligado a temas que são candentes para a
população em geral: segurança, previdência, saúde.
Foi colocado em funcionamento também o círculo de qualidade através do qual os
servidores de órgãos e entidades criaram grupos de trabalho para avaliar e propor melhorias
na forma de aquisição a preços menores. Criticam o fato de que essa não é uma “cultura”
disseminada na administração pública.
Outros grupos de contas, “pacotes” ou “famílias” foram selecionados para aplicar a
metodologia e, como sempre, o critério utilizado foi o “potencial de redução” e a “rapidez
para alcance das metas estabelecidas” (CHOQUE DE GESTÃO, 2003, p. 340). As contas
selecionadas foram: energia, água, correio, parametrização, combustível, frota e
terceirização, todas com acompanhamento da secretaria de Planejamento e Gestão 251.
O último aspecto destacado na questão dos gastos é o que os gestores nomeiam
como “Reestruturação para Otimização de Processos”. O exemplo escolhido para a
publicização no documento Choque de Gestão é a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social –SEDS– e o objeto é a questão prisional. Autores do documento
em foco alertam para o maior “desafio” desse tema que está ligada a alguns pares que
devem ser equilibrados: segurança social e ressocialização; aumento das vagas e
diminuição do custo junto com a efetividade do sistema.
Mais uma vez a empresa de Falconi está presente, assessorando o desenvolvimento
de dois modelos priorizados. Um foi o modelo prisional aplicado às penitenciárias e o
modelo socioeducativo, aplicado aos centros de internação para adolescentes. Abrangiam
três grandes áreas: o ingresso do sentenciado, o trânsito interno e seu trânsito externo,
visitação, avaliação disciplinar liberação, segurança geral, atendimentos (jurídico,
biopsicossocial), avaliação de sua “evolução criminológica”,
assistência educacional, gestão do trabalho do sentenciado, sua profissionalização,
recrutamento e colocação no mercado de trabalho, acompanhamento do mesmo, controle
financeiro de sua produção e de sua renda.
Observando no imediato o processo parece humanizado, mas é importante destacar
que todo o processo é focado no preso e não no conjunto de seres humanos e espaços que
compõem todo esse processo. Igualmente não há o diagnóstico da infraestrutura. É
importante lembrar que uma

das primeiras parcerias público privadas firmadas pelo

governo foi na construção e administração de penitenciárias o que nos deixa dúvidas quanto
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A parametrização é uma conta que envolve o estabelecimento de parâmetros em geral ligados ao processo de
fiscalização.
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à dimensão humanizadora desse processo, inclusive pelos investimentos que exige. Os
gestores alardeiam o ineditismo das iniciativas apresentadas e comemoram os vários
“produtos gerados” que vão desde a elaboração de manuais baseados nos processos que
foram redesenhados e padronizados até os sistemas de gestão implantados com seus
gráficos, tabelas etc. O novo modelo foi implantado em três penitenciárias no ano de 2004
conforme as penitenciárias foram inauguradas.
Os gestores calculam que em função da inexistência de rebeliões houve uma
economia da ordem de R$ 600 mil reais ao ano. Os autores consideram também um avanço
da racionalização da gestão do sistema prisional o fato de que o custo por sentenciado caiu
de R$ 1800,00 para R$ 1240,00. Igualmente ressaltam que o número de vagas aumentou
em 100% em três anos saltando de 4.483 para 8.495. Consideram um modelo de
produtividade. Não há o questionamento do porquê foi preciso ampliá- lo. A obsessão por
indicadores e estatísticas também está presente aqui e, por fim, ressaltam a importância de
ter profissionalizado a gestão. (CHOQUE DE GESTÃO, 2003, p. 343).
Um aspecto que cabe destaque é a ideia de profissionalização vinculada à
implantação de um determinado modelo de gestão e não ao fato de que os profissionais que
atuam no setor serem concursados e terem prestado provas de conhecimento e de títulos o
que inclui a certificação para ocupar o cargo. Essa concepção de profissionalização vincula
o saber fazer a uma prática que se coloca como superior à própria formação exigida e que a
desqualifica. Incorpora uma visão fetichizada do processo de trabalho e consequentemente
de quem o executa.
No âmbito da secretaria de fazenda e do planejamento e gestão, o documento
descreve quantos projetos foram implantados, quais e suas funções. Não destoa do conjunto
dos demais projetos no formato, nas funções, organização. Na secretaria de fazenda foram
quinze processos distribuídos entre as subsecretarias. E o objetivo principal era alinhar a
programação financeira ao orçamento e a automação de inúmeras atividades. Na gestão de
contratos, após negociações e revisões além do chamado “redesenho” (não consegui
identificar o que seria essa ação) foram economizados onze milhões. No geral houve
redução de tempo de realização dos processos.
A SEPLAG revisou, já no ano de 2003, todos os procedimentos ligados ao pessoal
e patrimônio. Foram revistos previdência (revisão e concessão), perícia médica, imóveis
operacionalização, gestão) planejamento e orçamento, registro de preços. No caso da
previdência havia um passivo de 17.000 processos de aposentadoria. A “nova
gestão” reduziu o tempo do trâmite dos processos em 60% e a publicação mensal dos
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mesmos aumentou em 300%252.
Há um especial destaque para as operações com imóveis, atualizando o valor venal
e utilizando-os para quitar débitos com fornecedores e contratantes, conforme já
explicitamos. Contudo, o que saltam aos olhos são os números da perícia médica que passa
de um estado considerado caótico com um passivo de inspeções de 24.500 perícias que,
após a mudança nos processos de gestão teriam eliminado estes passivos e alcançado a
marca de 90% dos atendimentos em 24 horas!
No caso da SEPLAG a principal conquista foi o “produto” Manual de revisão da
Gestão Estratégica dos Recursos e Ações do Estado – GERAES- e seus módulos. Além
disso, o planejamento e o orçamento foram unificados.
Administração
No que diz respeito à administração, o foco da apresentação das mudanças fica por
conta da necessidade de gerenciar de maneira unificada três atividades sob uma mesma
plataforma de dados os pagamentos de pessoal (a administração direta e indireta do
executivo, os benefícios previdenciários e os contratos temporários) a liberação da perícia
médica. A cada seção do documento que analisamos fica evidente a ampliação do controle
e da possibilidade de exploração sobre o trabalho do servidor público do executivo de
Minas Gerais e outro elemento dessa questão é a dicotomização sempre presente entre o
resultado e o processo. Argumenta-se que o mau funcionamento da gestão deve-se ao erro
de ocupar-se do processo ao invés do resultado como se esses momentos não fizessem parte
de um mesmo movimento no real253.
São parte desse processo de reorganização o conjunto dos servidores do executivo, o
que nos remete a um número de aproximadamente 437.555 servidores em 2005, entre
ativos e inativos, sendo 40% lotados na região central, metropolitana de Belo Horizonte 254.
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O sentido de todo o documento é demonstrar o ineditismo, a competência administrativa, o total saneamento
das finanças e da gestão pública a partir do modelo gerencial privado.
253
Ao insistir nesta separação orgânica, própria da lógica formal, positivista, hegemônica, ao focar apenas nos
resultados a gestão em si assume um caráter assediador na medida em que as condições gerais do trabalho, a
infraestrutura ou a ausência dela e até mesmo a definição dos recursos orçamentários estão dados previamente
e não são passíveis de discussão. Igualmente a linha de estabelecimento de metas e vertical e no sentido de
cima para baixo, com o controle através do círculo de qualidade.
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Fazem parte deste grupo os ocupantes de cargos de provimento efetivo , de comissão, militares sejam da
Polícia Militar ou dos Bombeiros, designados para função pública e os contratados temporários. As empresas
de economia mista, ou seja, aquelas que foram parcialmente privatizadas, por adotarem o regime celetista para
os funcionários tem autonomia para gerenciar os contratos e pagamentos. Isso é apresentado como justificativa
para que a SEPLAG não disponha dos dados referentes a estes setores. São exemplos desta condição
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Para os gestores do choque de gestão, o maior problema foi fazer o levantamento de
todas as situações funcionais, pois alegam que em janeiro de 2003, quando o levantamento
com gasto de pessoal estava sendo realizado não havia base de dados comum, esses
estavam desagregados e a administração não possuía controle sobre essas informações. Isso
foi uma questão sensível a esses gestores, porque o levantamento tinha por objetivo
subsidiar as minutas de leis delegadas que, segundo eles, deveriam ser sancionadas pelo
governador até 31 de janeiro daquele ano.
Essa é uma informação que muito nos surpreende, pois no documento “Agenda de
Melhorias” que relata a construção do Choque de Gestão e de sua segunda geração, o
Estado para Resultados, os diretores do projeto afirmam que as leis delegadas que deram
origem ao Choque de Gestão foram aprovadas em 12/12/2002, para que ao tomar posse o
então governador, Aécio Neves (PSDB), pudesse rapidamente promover as mudanças
previstas no plano. Logo, se todas as informações contidas nos documentos são verdadeiras
e supomos que sejam, surpreende que as Leis delegadas tenham sido aprovadas e mudanças
tenham sido realizadas antes mesmo de se

conhecer concretamente as condições da

administração pública. A nosso ver tudo indica que as mudanças seriam feitas independente
das condições encontradas na administração do Estado e que elas se vinculam a outros
imperativos que não estão vinculados diretamente às condições encontradas.
Todo o restante do relato da gestão de pagamentos foi construída com o intuito de
nos demonstrar que não havia registro de coisa alguma, de nos convencer que um dos
estados com posição estratégica na produção nacional desde o Brasil colônia e que possui o
maior número de municípios do país, que é a segunda maior economia nacional não possuía
sistema de administração dos servidores públicos civis, sabendo apenas, por exemplo, o
montante total da despesa e o que era pago mensalmente. Esse estado não dispunha de
sistemas de administração de pessoal e não havia dados informacionais inter-relacionados.
Obviamente, dentro da concepção que rege o plano do governo a solução veio
através da centralização das informações e ações na SEPLAG, através da criação de uma
superintendência que centralizou a gestão dos recursos humanos e foi criado um sistema
informacional para gerenciá-la.
Criou-se também um centro de estatística e acompanhamento de despesas de pessoal
(CEADP) que produz informações sobre o quadro de pessoal, faz circular essas
informações e promove estudos sobre o impacto financeiro dessas despesas. Esse centro

Prodemge, COPASA e a CEMIG
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também faz o rastreamento e cruzamento de dados das folhas de pagamento.
Apesar da exaustiva afirmação da produção de informações e dados e de ter em cada
secretaria um link chamado “transparência”, não conseguimos ter acesso a esta
superintendência e nem ao centro de estatística pela página da SEPLAG.
Segundo os gestores, hoje, o governo tem total controle sobre a folha de pagamentos
com fluxo de informações constante e tem como “principal cliente” outros setores do
governo como a Câmara de Coordenação Geral, Planejamento e Gestão e Finanças e que
decide sobre as solicitações de gasto tanto da administração direta quanto indireta.
(CHOQUE DE GESTÃO, 2003, p. 235).
A “depuração da folha de pagamentos fazia parte do acordo de resultados da
SEPLAG e , segundo os autores, resultou na economia de R$ 4.195.624,39 em um total de
R$ 5.604.126,01 entre janeiro e outubro de 2005” (CHOQUE DE GESTÃO, 2003, p. 236).
Não foi possível encontrar esses valores em nenhum outro documento para comprovação.
Consideramos muito elevado o corte em função das contas que foram revisadas:
interpretação de valores lançados mensalmente e supostos lançamentos indevidos;
confronto dos dados da folha com o sistema nacional de óbitos, controle de ordens de
pagamento especiais.
A SEPLAG e a Prodemge desenvolveram um banco de dados chamado de
“armazém de informações do SISAP” que é utilizado tanto pela secretaria como pelo
Instituto de previdência- IPSEMG, para controlar os pagamentos, inclusive dos
pensionistas. O objetivo, segundo os gestores, é obter maior controle de legalidade e
transparência na administração do pessoal.
Essa dimensão da gestão de pessoas traz um destaque especial à educação. Os
gestores destacam que ainda existem problemas no que se refere ao pagamento de pessoal.
Observam que em dezembro de 2005 (a lei do novo plano de carreira é de maior de 2005) a
secretaria estadual de educação atingiu o patamar de 334.786 pagamentos para 284.613
servidores (ativos e inativos), correspondendo a 65% dos servidores do estado!
As investigações do sindicato dos fiscais de tributos de Minas Gerais já haviam
indicado o sentido da atenção à folha de pagamentos e aos planos de carreira do magistério
que seria responsável junto com a saúde pela maior parte dos gastos com pessoal. Contudo,
não tínhamos o percentual específico da educação como aparece aqui. Pela lógica da
racionalização do trabalho e dos custos, é mais fácil reduzir diretamente os gastos nesse
setor até porque o impacto é imediato e expressivo.
Contudo, os próprios gestores admitem que pode

haver dificuldades na
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administração desse grupo de servidores e elencam quais são: a legislação é mais complexa
e a variação de situações específicas é maior; a gestão da vida funcional começa na escola e
a rede possuía na época em que o documento foi produzido, 3.850 estabelecimentos em 853
municípios, são quarenta e sete superintendências de ensino gerenciadas pela
superintendência de pessoal da Secretaria de educação. Então, há uma estrutura muito
grande e com especificidades que dificultam a padronização, embora o governo tenha tido
êxito em modificar completamente a carreira na educação, conforme ficará claro ao longo
deste trabalho.
A Secretaria de Planejamento reconhece a dificuldade e sua responsabilidade na
gestão do pessoal dessa pasta, em especial no que tange à morosidade na incorporação de
vantagens e benefícios ao pagamento e à tramitação de processos de aposentadoria. Os
autores valorizam o fato de que a SEPLAG conseguiu enquadrar 99,4% de um total de
282.921 servidores nas novas carreiras da educação e da saúde.
O que pude depreender em estudos anteriores Figueiredo (2006), é que esse
enquadramento alterou profundamente a vida funcional dos trabalhadores da área
educacional em Minas Gerais, haja vista que todos foram enquadrados em níveis inferiores
aos correspondentes à carreira antiga, resultando redução de salário. O governo na ocasião
argumentava que as correções seriam feitas, mas que precisaria de tempo. Esse
reenquadramento contou com a morosidade da burocracia alegando a necessidade de serem
criteriosos para não gerar mais distorções255.
A questão dos benefícios, ligados às aposentadorias, é outro problema que é
importante destacar. Conforme já apresentamos, as situações funcionais eram muito
variadas e a legislação extensa, havia grande variação, inclusive, dentro de uma única
secretaria como é o caso da educação. Isso criou obstáculo para o tipo de controle e
padronização desejada pelos gestores da reforma. Novamente os gestores destacam o
“caos” que havia no setor com 17.000 processos de aposentadoria “em estoque”, 10.847
aguardavam análise de cálculo dos proventos entre outros problemas.
Os gestores identificavam que o problema estava no processo, ou seja, no percurso
que o processo deveria fazer e na sua origem, pois a vida funcional do servidor fica
arquivada nas escolas de origem. Outro problema identificado é que as análises não podem
ser feitas por nenhum software. Todos os cálculos, a análise do processo e o conhecimento
da legislação pertencem ao trabalho humano e não podem ser transferidos para uma
255

Analisamos o resultado disso na seção específica dos planos de carreira no capitulo IV da presente tese.
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máquina.
As supostas soluções vieram com o treinamento e incorporação de novos quadros de
servidores deslocados para a função de análise de aposentadorias. Os processos foram
liberados e retornaram para as superintendências regionais, a fim de dirimir impasses,
dúvidas etc, as chamadas diligências. As soluções que teriam sido encaminhadas foram
trabalhadas em conjunto com o tribunal de contas, sanção de leis pelo governador para a
solução de casos pendentes por questões legais, treinamento intensivo de pessoal256.
Os gestores alegam que após essas medidas e em meio ao mandato do então
governador Aécio Neves, havia cerca de 6.920 processos em análise na subsecretaria
responsável. Os processos foram centralizados na superintendência em Belo Horizonte e
após reformas na legislação, extinção de legislação referente a alguns benefícios e o exame
de processos referentes a certos ganhos como o apostilamentos, foi possível aplicar uma
única legislação. Isso resultou em uma aceleração do fluxo de processos e a
superintendência pode, afinal, liberá-los em até 30 dias. A redução das legislações o fim de
concessões de benefícios através de pareceres jurídicos e todas essas alterações nos fazem
refletir sobre essa racionalização como importante instrumento de redução de direitos dos
servidores.
Há de se apontar também a mudança no ritmo do atendimento e da realização das
perícias médicas seja para exames admissionais, seja para licença de saúde, seja para
aposentadoria por invalidez. Havia, segundo o relato dos gestores, um acúmulo de 24.500
perícias médicas para realizar e um prazo de agendamento de 215 dias. Afirmam que a
situação foi regularizada, que o “estoque” de perícias foi zerado e as novas são realizadas
em 24 horas, em 80% dos casos, sendo o restante fruto de um processo mais lento, pois
exige análise de psiquiatria (20%) que exigem 48 horas.
No que diz respeito especificamente aos servidores do regime geral da previdência
social, os autores do documento afirmam que somavam 11.000 no estado, atuando
especialmente na Fundação Hospitalar do estado de Minas Gerais e na Secretaria de Defesa
Social. Os autores destacam ainda que essa modalidade de contratação de pessoal visa
suprir temporariamente as carências de pessoal. Contudo, devemos observar que a recente
256

Sobre a legislação é importante destacar os problemas relacionados ao regime de contratação e suas mudanças
ao longo do tempo sofreram agravante pela forma como o estado gerenciou e continua gerenciando os fundos
de previdência dos servidores. Uma das soluções que a gestão Aécio/Anastasia (PSDB) desenvolveu foi a Lei
100 que criou a figura dos “efetivados”, aqueles que não são servidores concursados e também não são
celetistas. Recentemente a Lei foi julgada inconstitucional pelo STF. O estado deixou 98 mil servidores sem
nenhuma cobertura funcional. Este página das questões trabalhistas do estado de Minas Gerais será objeto de
análise na seção carreira dos servidores da secretaria de educação.
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decisão do Supremo Tribunal Federal que julgou inconstitucional a Lei 100/2007,
específica para o pessoal da educação, revelou a existência de 96 mil cargos ocupados só
nessa secretaria que, por força desta lei, foram transformados em cargos “estabilizados” ou
“efetivados”, mas que, concretamente, em sua origem, eram contratos temporários. É
importante destacar que mais de 110 mil trabalhadores nesse regime de contrato deixa de
ser uma situação temporária e passa a ser uma situação funcional aos interesses do governo
em questão.
Os argumentos do governo para as mudanças realizadas na gestão desse tipo de
contrato é a dificuldade de controle. Cada unidade administrativa geria seu quadro de
contratados e se responsabilizava por sua folha de pagamentos sendo, segundo os gestores,
“uma fonte permanente de problemas, pois os contratos não são vinculados ao regime
próprio de previdência social e sim ao regime geral da previdência social” e isso,
supostamente, geraria dificuldades de gerenciamento devido às diferentes legislações
envolvidas e a necessidade de gerar documentos específicos do INSS. (CHOQUE DE
GESTÃO, 2003, p. 244).
Na verdade, as questões relacionadas à previdência no estado de Minas Gerais são
mais profundas e mais críticas do que questões burocráticas. O estado de Minas deixou de
repassar ao longo dos anos os valores descontados para o regime geral da previdência social
gerando um quadro crônico de dívida previdenciária com a União e um impasse quanto ao
direito de aposentadoria de vários servidores.
Segundo os gestores que redigiram o documento Choque de gestão, a partir de 2003
a gestão dos contratos foi assumida pela Superintendência Central de Gerenciamento de
Recursos Humanos que passou a gerar o pagamento desses contratados como contribuintes
do INSS e que nesse momento o Estado teria passado a pagar a contribuição patronal
devida e a “produzir as informações requeridas pelo INSS, principalmente, a Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS- e a de Informações à
Previdência Social – GFIP”. (CHOQUE DE GESTÃO, 2003).
Ainda acerca do balanço realizado a respeito da gestão dos gastos, fica a observação
feita pelos autores: a necessidade de enfrentar a “questão” da administração de pessoal da
secretaria de educação que diz respeito “a direitos concedidos e não pagos”. As medidas
utilizadas seriam alocação de recursos humanos materiais e financeiros e treinamento
constante de pessoal juntamente com a própria secretaria de educação.
A realidade, contudo, se mostrou diversa. O aspecto mais importante do Choque de
Gestão é, sem dúvida, o “alinhamento de pessoas”. Essa parte do documento, embora
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composta de menor número de capítulos, apenas três, é a espinha dorsal da gestão, pois
nenhum outro procedimento teria êxito sem que o conjunto do funcionalismo público
estivesse “alinhado” com os novos processos e organização do trabalho. Ao mesmo tempo é
o instrumento que, ao reorganizar o trabalho, permite economia, inclusive, de pessoal o que
implica na reorientação do fundo público.
O instrumento de alinhamento que se destaca, que abre a discussão é a avaliação de
desempenho individual, pois ela se apresenta como o principal instrumento de mudança e
antecede a aprovação dos novos planos de carreira. São também apresentados nessa seção
específica a reestruturação das carreiras e o realinhamento de competências. Os três temas
juntos explicitam as profundas mudanças nas relações de trabalho em Minas Gerais. Essas
mudanças tiveram impacto expressivo na educação pública do estado.

