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RESUMO 
 

 
Este estudo trata das contribuições da política de educação profissional 
implementada pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia para o 
desenvolvimento territorial do município de Barreiros-PE. A articulação formulada 
entre educação, território e desenvolvimento é intensificada com as transformações 
societárias do final do século XX, que trazem para o cenário nacional a retomada de 
propostas desenvolvimentistas do debate sobre o território e da ideia de que a 
educação é a responsável pela promoção do desenvolvimento. Na esteira desses 
ideários, o Estado reformula e expande a política de educação profissional do país, 
que no município de Barreiros passa a ter o desafio de promover o desenvolvimento 
de um território historicamente marcado pela intensa desigualdade social e que 
apresenta na conjuntura atual tentativas de consolidação de uma produção material 
voltada para a agricultura familiar. A hipótese central foi de que a contribuição da 
política de educação profissional, ao invés da busca de estratégias de fortalecimento 
dos sujeitos e do território em que está instalada, gira em torno da sustentação de 
um modelo de desenvolvimento desigual, através da formação da classe 
trabalhadora voltada para o atendimento dos interesses dos setores já consolidados 
na economia. Para a comprovação ou refutação da mesma, analisamos o processo 
de criação e reformulação de cursos como forma de aproximação com o território, as 
estratégias de articulação do Instituto Federal com os poderes públicos, sociedade 
civil organizada e empregadores; os projetos de geração e propagação de técnicas 
desenvolvidos pelo Instituto Federal direcionados à produção material do território e 
o modo de inserção social e política de egressos no território. A pesquisa tomou 
como orientação metodológica a natureza quanti-qualitativa e utilizou como técnicas 
a revisitação de bibliografias, a análise de documentos institucionais e a realização 
de entrevistas e questionários com sujeitos sociais que compõem a instituição e o 
território. A análise e a interpretação dos dados da pesquisa permitiram que ao final 
fosse possível concluir que a política de educação profissional contribui para a 
sustentação do desenvolvimento desigual, inerente a este modo de produção, por 
meio da formação e conformação da classe trabalhadora nesta realidade. 
Identificou-se no campus a existência de importantes intervenções que buscam 
estratégias de fortalecimento dos sujeitos e do território em que estão instalados. 
Mesmo assim, as mesmas situam-se no campo de ações que visam promover 
reformas na realidade apresentada para amenizar a situação de desigualdade vivida 
pela classe trabalhadora. 
 
 
Palavras-chave: Educação profissional. Desenvolvimento. Território. Agricultura 
Familiar. 
 

 



 

 
ABSTRACT 

 

This study addresses the contribution of education policy for the Federal Institutes of 
Education, Science and Technology for territorial development of the Barreiros-PE 
municipality. The link made between education, territory and development is 
enhanced with corporate transformations of the late twentieth century, they bring to 
the national scene the resumption of developmental proposals, the debate over the 
territory and the idea of education is responsible for promoting development. In the 
wake of these ideals, the state recasts and expands the professional education policy 
of the country, in the city of Barreiros is replaced by the challenge of promoting the 
development of a region historically marked by intense social inequality and 
presenting at this juncture consolidation attempts a production oriented material for 
family farming. The central hypothesis was that the contribution of education policy, 
rather than the pursuit of strategies to strengthen the subjects and the territory in 
which it is installed, revolves around the support of unequal development model, 
through the formation of the working class focused on serving the interests of the 
sectors already consolidated in the economy. For proof or refutation of it, we analyze 
the process of creation and redesign courses as a way of getting closer to the 
territory, the articulation strategies of the Federal Institute with the public authorities, 
civil society organizations and employers; generation projects and propagation 
techniques developed by the Federal Institute targeted material production of the 
territory and the social insertion mode and graduates policy in the territory. The 
research took as a methodological orientation quantitative and qualitative techniques 
and used as a revisitation of bibliographies, analysis of institutional documents and 
conducting interviews and questionnaires with social subjects that make up the 
institution and the country. The analysis and interpretation of research data allowed 
the end it was concluded that the professional education policy contributes to the 
support of uneven development inherent in this mode of production, through the 
formation and shaping of the working class in this reality. It was identified on campus 
the existence of important interventions that seek to strengthen strategies of the 
subjects and the territory in which they are installed. Even so, they are in the field 
actions to promote reforms in the reality presented to ease the situation of inequality 
experienced by the working class. 
 

Keywords: Professional education. Development. Territory. Family farming. 
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INTRODUÇÃO 

 

As transformações societárias do final do século XX foram devastadoras para 

a população mundial. O cenário de imperialismo, neoliberalismo, mundialização do 

capital, financeirização da economia, reestruturação produtiva e de desmonte das 

lutas sociais se aglutinaram às características da formação social e histórica 

brasileira para aprofundar as desigualdades existentes entre burguesia e classe 

trabalhadora. 

No Brasil, a proposta do neodesenvolvimentismo caracteriza-se como um 

movimento político de manutenção do poder das classes dominantes, ao propor 

intervenções estatais voltadas para diminuir as tensões sociais provocadas pelos 

altos níveis de desigualdade. Tal proposta pretende combinar no território nacional 

crescimento econômico com desenvolvimento social. Trata-se, portanto, de uma 

releitura do ideário neoliberal, tendo em vista que o mercado continua desfrutando 

de sua liberdade e o Estado focaliza sua atenção na diminuição da pobreza extrema. 

Dentre as políticas consideradas estratégicas, destaca-se a educação como 

instrumento de consolidação do projeto desenvolvimentista, seguindo orientações de 

organismos multilaterais. Segundo Pochmann (2010, 2013) e Bresser-Pereira (2006, 

2013), teóricos do neodesenvolvimentismo, ao mesmo tempo em que oferta a 

oportunidade para a melhoria de vida dos cidadãos e a diminuição das iniquidades 

sociais, é uma política que estimula o desenvolvimento do país1.  

Pochmann (2010) afirma que o caminho adequado para a sustentação do 

desenvolvimento econômico, ambiental e social será estabelecido, segundo ele, por 

meio de uma reforma do Estado, onde a máquina pública passe a enfrentar desafios 

nacionais como a questão demográfica, a situação regional, a promoção do 

desenvolvimento ancorada na sustentabilidade ambiental e na retomada dos 

investimentos públicos e privados.  

Cabe observar que neste movimento político de democratização da 

                                            
1
 Ao analisar as bases sustentadoras deste projeto no país, Castelo afirma que “[...] o foco dos social-
liberais no que diz respeito ao combate à pobreza e à desigualdades sociais não fica somente 
restrito ao debate sobre as políticas sociais compensatórias. A estrutura social que reproduz 
incessantemente a péssima distribuição de renda entre nossos cidadãos estaria alicerçada na 
distribuição desigual do ativo educação. Se a sociedade brasileira quiser políticas de combate à 
exclusão social, deveria lutar por um sistema educacional mais eficiente do ponto de vista da melhor 
formação profissional para o mercado de trabalho, capacitando os trabalhadores para as demandas 
tecnológicas e organizacionais decorrentes da economia do conhecimento” (2010, p. 60). 
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sociedade, modifica-se também a noção de desenvolvimento, exigindo a formulação 

de modelos alternativos ao do crescimento econômico, que também sejam 

revestidos com a ideologia redistributista e igualitária. Discussões sobre o meio 

ambiente, a questão social e o local ganham destaque neste cenário. Neste sentido, 

Aguiar et al. (2009, p. 2) afirmam: 

 
O atrelamento destes dois processos (crise do desenvolvimento e 
fortalecimento do ambientalismo) foi, em grande parte, responsável pela 
retomada do estudo e da importância teórica do desenvolvimento, desta vez 
recheado de adjetivos (desenvolvimento social, humano, regional, rural, 
local, territorial, sustentável, etc.). 
 
 

No que diz respeito ao desenvolvimento do território, é difundido o debate da 

formulação de um modelo de desenvolvimento adequado às dinâmicas locais e de 

inserção de diferentes territorialidades na economia global, quando, na verdade, 

poucos são os territórios que conseguem se consolidar no mercado mundial. 

Ao relacionar educação, território e desenvolvimento, o capitalismo traz à tona 

estratégias de contenção da pobreza e conformação da classe trabalhadora à 

realidade desigual. Leher (1999), Jiménez (2005) e Frigotto, Ciavatta e Ramos 

(2005) pontuam o discurso ideológico que atribui à educação o papel de erradicar a 

condição de pobreza da classe trabalhadora e da maior parte das nações, 

ressaltando que este ideário fragmenta consideravelmente a luta coletiva. 

Em meio a essa conjuntura, em 2008, o Estado nacional cria os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, uma instituição com o objetivo de 

ofertar educação profissional e tecnológica em todos os níveis e modalidades. Os 

Institutos Federais têm a atribuição de, por intermédio da educação, estimular o 

desenvolvimento do território em que estão instalados (BRASIL, 2008).  

Com a política de interiorização da educação profissional e o desafio de 

superar as iniquidades sociais e territoriais, estas instituições assumem o 

compromisso do constante diálogo com os sujeitos que ocupam o território para a 

formulação de estratégias impulsionadoras do desenvolvimento local. 

Diante deste contexto, este estudo ocupa-se em analisar as contribuições da 

política de educação profissional desenvolvida pelo Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia para o desenvolvimento territorial do município de Barreiros-

PE. 

O interesse pela temática abordada neste projeto decorreu da inquietação e 
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da vontade de apreender, para além dos discursos institucionais, as determinações 

que motivaram o crescimento expressivo da política de educação profissional num 

curto espaço de tempo. De acordo com os números da Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (MEC), a rede federal de 

educação profissional e tecnológica que até 2002 se limitava a 140 campi, entre 

2002 e 2010 recebeu investimento de R$ 1 bilhão e 70 milhões para a criação de 

214 novos campi no país. Com a expansão foram criadas 257 mil vagas. No 

Nordeste, foram investidos R$ 350 milhões e ofertadas 84 mil novas vagas nos 

campi. 

Atuando desde o ano de 2010 como Assistente Social do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, senti a necessidade de 

compreender as contradições da realidade social que se apresentam no exercício 

profissional, no intuito de, ao enxergar para além da aparência, cumprir o 

compromisso profissional de construção de intervenções qualificadas e de contribuir 

com a construção de estratégias institucionais em defesa dos direitos sociais da 

classe trabalhadora. 

Sendo assim, reconheço a importância, apontada por Iamamoto (2011), da 

produção do conhecimento para melhor análise da realidade social dos usuários e 

da política social que demandam a intervenção do Assistente Social, bem como para 

uma maior elucidação das manifestações da Questão Social. O caminho escolhido 

foi o desvendamento das determinações políticas e econômicas que permeiam a 

política social na qual estou inserida e sua relação com o território. 

O município de Barreiros, território sociojurídico, como nos mostram Andrade 

(1981, 1986) e Dabat (2003), teve a sua economia ancorada no desenvolvimento da 

monocultura da cana-de-açúcar, com características de uma intensa exploração da 

força de trabalho, do uso e da concentração de grandes extensões de terra, da 

produção voltada para abastecimento do mercado externo, da degradação do meio 

ambiente, da pouca ou nula exigência de escolarização dos trabalhadores, da 

concentração dos lucros em poucas mãos e da falta de acesso a serviços essenciais 

por grande parte da população. 

Foi para esse mercado de trabalho que a instituição formou sua trajetória e foi 

nesse território de profunda desigualdade que esteve durante grande parte do tempo 

sediada, sem promover grandes alterações nessa realidade, pois longe do que 

pregam as teorias que estabelecem a educação como fator preponderante da 
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reversão das disparidades sociais e regionais, esta se inscreve num sistema de 

produção que tem a desigualdade como sustentáculo.  

A hipótese central que pautou as questões investigativas diz respeito à 

contribuição da política de educação profissional desenvolvida pelo Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia, que ao invés da busca de estratégias de 

fortalecimento dos sujeitos e do território em que está instalado, gira em torno da 

sustentação de um modelo de desenvolvimento desigual, através da formação da 

classe trabalhadora voltada para o atendimento dos interesses dos setores já 

consolidados na economia. 

Sendo assim, o processo investigativo teve por objetivo geral analisar a 

contribuição da política de educação profissional desenvolvida pelos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia para o desenvolvimento territorial do 

município de Barreiros-PE, norteado pelos objetivos específicos de conhecer as 

estratégias de articulação do Instituto Federal com os poderes públicos, sociedade 

civil organizada e empregadores; identificar os projetos de geração e propagação de 

técnicas desenvolvidos pelo Instituto Federal direcionados à produção material do 

território e compreender o modo de inserção social e política dos profissionais 

egressos no território. 

No decorrer do estudo e diante da existência de outras atividades produtivas 

no município, definimos que a discussão seria conduzida pela relação entre a área 

de atuação prioritária do campus, denominada na instituição como de vocação 

agrícola, e aquele que é considerado o recente arranjo produtivo local, a agricultura 

familiar. 

Para atingir as múltiplas determinações que permeiam a política de educação 

profissional e sua proposta de impulsionar o desenvolvimento territorial, 

constituíram-se categorias teóricas orientadoras desta pesquisa: o desenvolvimento, 

o território e a educação, que no processo de análise foram confrontadas com a 

realidade estudada. 

O desenvolvimento é compreendido a partir de estudos formulados pela teoria 

crítica, entendendo que o desenvolvimento no sistema capitalista promove 

acumulação e concentração do capital nas mãos de poucos, ao mesmo tempo em 

que uma maioria sobrevive com parcos recursos para a garantia da subsistência 

(MARX, 1996). 

Seguindo a teoria marxista, observa-se que o desenvolvimento no capital 
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ampara-se na exploração da força de trabalho de uma maioria que não possui os 

meios de produção para a reprodução de seu trabalho e deste processo resultam, 

por um lado, o pauperismo e a dominação da classe trabalhadora e, por outro, a 

acumulação e o bem-estar de uma minoria detentora do capital. 

Durante o estudo, para a análise do modelo de desenvolvimento adotado pelo 

país e seu impacto no território estudado, foi necessário compreender, para além de 

como se dão as decisões construídas internamente em diferentes escalas de 

direcionamento econômico e político, sua inserção num sistema maior e como são 

conduzidas no mercado mundial as relações entre os países para expansão da 

acumulação capitalista. 

O território como categoria de análise é um espaço de reprodução das 

relações sociais desiguais. A aproximação com o processo formativo e o cotidiano 

dos territórios é qualificada quando realizada com a observação das condições 

naturais e das relações sociais. Para a compreensão da dinâmica dos territórios, 

relacionar a ação humana com a natureza é essencial. 

Contraditoriamente, na formação do território relacionam-se as determinações 

políticas planejadas em escala global e as estratégias de reprodução biológica e 

social construídas pelos sujeitos no território (SANTOS, 1999). Diante disso, o 

território delimitado no estudo formou-se e carrega as características dos processos 

desencadeados a partir dessas escalas. 

A partir das perspectivas de Frigotto (2010), Saviani (1995) e Maceno (2011), 

entendemos que a educação, como categoria de análise, é uma atividade 

diretamente vinculada ao trabalho, que se instaura para atender a necessidades de 

socialização humana e de acesso ao saber socialmente produzido, tendo, portanto, 

a função de mediadora entre o homem e o patrimônio sócio-histórico construído pela 

humanidade. 

Diante do seu caráter formativo, a educação gera possibilidades de expansão 

da criatividade e da autonomia no ser humano. No entanto, cabe situá-la na 

sociedade em que está inserida para a sua compreensão. Sendo assim, a educação 

que é desenvolvida hegemonicamente numa sociedade é o reflexo das relações 

sociais estabelecidas nela, inscrita, portanto, numa totalidade social. Segundo 

Mészáros (2008) e Freire (1987, 2010), na sociabilidade capitalista, as classes 

dominantes se utilizam dela como instrumento de legitimação do capital e de 

reprodução dos padrões hegemônicos da burguesia. O modo de produção que retira 
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do homem o domínio sobre o seu trabalho também subtrai da educação o potencial 

de torná-lo consciente. 

A presente pesquisa se fundamentou no método histórico-dialético para 

intermediar a aproximação do conhecimento da realidade, a partir da referência 

teórico-metodológica construída pelo Serviço Social e que mantém sua hegemonia 

nas últimas décadas, a perspectiva crítica inspirada na tradição marxista (NETTO, 

2009). 

A pesquisa empírica, realizada no município de Barreiros-PE, teve como 

referência o desenvolvimento da política de educação profissional realizada pelo 

Instituto Federal e a sua contribuição para o desenvolvimento do município. A 

escolha do Campus Barreiros-PE deu-se em razão de ser o local de atuação 

profissional da pesquisadora e seu município de origem. O percurso metodológico 

escolhido para a realização deste estudo procurou agregar informações sobre a 

questão estudada, na tentativa de aproximação com o real. 

No processo de definição do universo da pesquisa realizamos um 

levantamento preliminar de informações sobre os egressos que na época do curso 

residiam em Barreiros e as instituições instaladas no território e parceiras na 

concessão de estágios aos estudantes do campus. 

De posse desses dados, que serviram como ponto de partida, tomou-se como 

orientação metodológica a natureza quanti-qualitativa. Utilizamos os dados 

quantitativos na composição da análise, como também o uso da metodologia 

qualitativa explicada por Minayo (2007) como uma abordagem que se aplica ao 

estudo dos motivos, das aspirações, das crenças e das atitudes que retratam os 

processos, as relações e os fenômenos de maneira mais profunda que os números, 

a partir do reconhecimento da experiência social dos sujeitos. 

Como procedimentos técnicos, adotamos a pesquisa bibliográfica, que 

subsidiou a apreensão do conhecimento já construído sobre a temática e a pesquisa 

documental para o levantamento de informações em planos de trabalho e relatórios 

sobre as ações desenvolvidas pelo Campus Barreiros do IFPE, principalmente sobre 

os projetos de pesquisa e de extensão realizados pela instituição. 

No levantamento de documentos institucionais, a descoberta da existência de 

registros fotográficos de diferentes períodos do campus fortaleceu o resgate histórico 

dos momentos e evidenciou que a instituição estava alinhada com um 

direcionamento nacional na implementação da política de educação profissional. 
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Os documentos institucionais sobre os projetos de pesquisa e extensão 

apresentaram dados descritivos e quantitativos, considerados insuficientes para 

captar informações que permitissem a aproximação com as determinações do real. 

Entrevistas com participantes de projetos de pesquisa e extensão, servidoras da 

instituição e estudante bolsista, embora não estivessem previstas no plano de 

pesquisa, agregaram aspectos fundamentais no entendimento do objeto de estudo. 

Realizamos a coleta dos dados empíricos utilizando os instrumentos da 

entrevista semiestruturada e do questionário2. O roteiro dos instrumentos foi 

composto por questões elaboradas a partir do referencial teórico, informações 

coletadas e hipóteses relacionadas ao tema da pesquisa. 

No levantamento de informações com os gestores do campus, representantes 

do governo municipal e da sociedade civil organizada, utilizamos a entrevista 

semiestruturada. Tal instrumento permitiu a coleta de grande quantidade de 

informações relevantes sobre o problema de pesquisa (SORIANO, 2004), pois 

oferece ao pesquisador a liberdade e a espontaneidade de enriquecer a investigação 

(TRIVIÑOS, 1987).  

Realizou-se contato com cinco servidores da instituição, sendo três por meio 

de entrevistas e dois por via de conversa informal; entrevista com uma estudante 

bolsista de projeto de extensão e três entrevistas com representantes de instituições 

instaladas no território e parceiras na concessão de estágios aos estudantes do 

campus. Esses contatos aconteceram em julho de 2015. Foram os pesquisados: 

 

 Gestores geral das áreas de ensino, pesquisa e extensão do Campus 

Barreiros do IFPE, entendendo que são pessoas com ocupam cargos 

estratégicos para as definições das ações desenvolvidas pelo campus. 

Foram eles: um servidor que ocupa o cargo de Diretor/a de 

Desenvolvimento Educacional, um servidor que ocupa o cargo de 

Coordenador de Pesquisa e um servidor que ocupa o cargo de 

Coordenador de Extensão; 

 Duas servidoras que coordenam projetos de pesquisas e extensão, 

importantes como sujeitos que planejam, executam e avaliam 

atividades de articulação do campus com a comunidade externa; 

                                            
2
 Roteiros de entrevistas e questionários nos Apêndices 1 e 2.  
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 Uma estudante vinculada a um projeto de extensão, como sujeito que 

participa de atividades de planejamento, execução e avaliação de 

atividades de articulação do campus com a comunidade externa e que 

tem sua formação influenciada por tal participação; 

 O gestor da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Municipal, como 

pessoa que ocupa cargo público que facilita uma análise das políticas 

desenvolvidas no município; 

 Um associado ocupante de cargo da direção da Cooperativa Agrícola 

de Assistência Técnica e Serviços (COOATES) e um filiado ocupante 

de cargo da direção do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais dos Barreiros, como representantes da sociedade civil local 

organizada e, ao mesmo tempo, empregadores de egressos. 

 

Dificuldades na disponibilidade de tempo com um associado ocupante de 

cargo da direção da Cooperativa Mista de Profissionais Especializados em 

Assistência Técnica para Agricultura Familiar LTDA (CMPEATAF/ECOTERRA) 

impediu que a entrevista prevista no plano de pesquisa fosse concretizada, sem 

apresentar prejuízos ao cumprimento dos objetivos.  

Com os egressos da instituição aplicamos questionários, que segundo 

Marconi e Lakatos (2003, p. 201), são “[...] um instrumento de coleta de dados, 

constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por 

escrito e sem a presença do entrevistador”.  

Do universo de quarenta e quatro egressos das turmas do ano de 2010 

mapeados como residentes de Barreiros na época da realização do curso, 

conseguimos estabelecer contato e concretizar as respostas dos questionários de 

trinta e dois deles. Um deles se negou a prestar as informações e os demais não 

foram localizados com as informações pessoais que tivemos acesso. 

O contato e as conversas informais com representantes dos assentados rurais 

em reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) 

também se apresentaram como um instrumento complementar de essencial 

relevância para o levantamento de elementos que compõem a realidade dos 

assentamentos rurais. 

O presente estudo está disposto em quatro capítulos, além desta introdução e 

das considerações finais, como visto a seguir: 
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No primeiro capítulo, “O mito do desenvolvimento nacional no capitalismo 

monopolista”, em diálogo com a teoria crítica, trata-se de desmistificar que o 

desenvolvimento pode ser acessado por todos no modo de produção capitalista. 

Resgata-se que no contexto de capitalismo monopolista, aprofundam-se as relações 

de dominação e dependência entre os países, delineando os movimentos políticos 

de formulação de estratégias para alcançar o desenvolvimento nacional e a análise 

de teóricos latino-americanos sobre a realidade de continuidade da subordinação 

desses países. Na esteira desse debate, examina-se que o neodesenvolvimentismo, 

proposta atual que pretende combinar crescimento econômico com desenvolvimento 

social e ambiental, é mais um recurso ideológico de conformação das massas do 

que de transformações na realidade desigual. 

 “Considerações sobre o território do município de Barreiros”, segundo 

capítulo deste trabalho, fundamenta-se sucintamente no conceito de território e na 

formação social e histórica em territórios dominados pela cultura da cana-de-açúcar, 

para compreender as configurações e reconfigurações atuais do território estudado, 

o município de Barreiros. 

“A política de educação profissional e os Institutos Federais como estratégia 

de desenvolvimento” compõem o terceiro capítulo, que discute o papel da educação 

na sociedade e a falaciosa relação que teorias de ideólogos capitalistas atribuem a 

educação e desenvolvimento. Percorre-se a centenária trajetória da política de 

educação profissional no país, atentando para a criação dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, para a vinculação desta proposta ao 

desenvolvimento de territórios e para o funcionamento da política no território que 

por ora o estudo se debruça. 

O capítulo 4, denominado de “As contribuições do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia para o desenvolvimento do município de Barreiros”, 

é reservado para a análise dos elementos da pesquisa de campo, baseada na 

fundamentação teórica discorrida nos capítulos anteriores. Para isso, observaram-se 

as ações de ensino, extensão e pesquisa executadas no âmbito da política de 

educação profissional e direcionadas para potencializar o desenvolvimento do 

território e a inserção social e política de um grupo de egressos no município. 

As “Considerações Finais” levantam aspectos, conceitos e relações expostos 

nos capítulos, sistematizam as apreensões da pesquisa e expõem as questões 

centrais desta investigação. 
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Cabe destacar que o atual momento desta política, dotada de uma nova 

institucionalidade nos últimos anos, é favorável à reflexão e à ação sobre os 

caminhos a serem trilhados, gerando possibilidades de uma discussão sobre 

práticas educativas no âmbito dos Institutos Federais. Espera-se que o resultado 

gerado pela pesquisa subsidie no direcionamento e no redirecionamento de ações 

institucionais.  
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CAPÍTULO 1 O MITO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL NO CAPITALISMO 

MONOPOLISTA 

 

Um modelo de desenvolvimento em que a riqueza socialmente produzida seja 

desfrutada por todos é impossível no modo de produção capitalista, que se estrutura 

por meio da apropriação privada dos meios de produção e obtém o lucro com a 

exploração da força de trabalho da classe trabalhadora. A continuidade do sistema 

vigente exige a (re)invenção de estratégias para acumulação de lucros, uma delas é 

a dominação e a subordinação de um grupo de países colonizados frente a outros 

mais avançados. Nas nações periféricas, que são subordinadas a medidas mais 

intensas e severas de apropriação dos lucros, torna-se ainda mais difícil estabelecer 

uma realidade em que o desenvolvimento seja acessado por todos, como 

discutiremos no decorrer deste capítulo.  

 

1.1 O desenvolvimento no Modo de Produção Capitalista 

 

O conhecimento das determinações que envolvem as estratégias de 

desenvolvimento adotadas no Brasil traz a necessária compreensão do modo de 

sociedade no qual a nação está inscrita e como ela se articula com os outros países 

do mundo. Com a perspectiva de que a realidade é um todo coerente em que cada 

elemento está relacionado aos demais (SORIANO, 2004), situar a trajetória histórica 

do país por meio da leitura de sua inserção na divisão internacional do trabalho a 

partir do modo de produção capitalista é mister para a aproximação do objeto sobre 

o qual nos debruçamos. 

O modo de produção capitalista é um sistema que se fundamenta na 

apropriação privada dos meios de produção, onde uma pequena minoria é detentora 

dos bens que possibilitam a produção, enquanto a um grande contingente resta 

apenas a venda da sua força de trabalho para subsistir. Marx (1996, p. 256), em O 

Capital, ao descobrir o fundamento histórico da produção capitalista, afirma que 

 
À base da produção de mercadorias, na qual os meios de produção são 
propriedade de pessoas privadas, em que o trabalhador manual produz 
mercadorias portanto de modo isolado e autônomo ou vende sua força de 
trabalho como mercadoria porque lhe faltam os meios para produzir 
autonomamente, aquele pressuposto só se realiza pelo crescimento dos 
capitais individuais ou à medida que os meios sociais de produção e 
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subsistência são transformados em propriedade privada de capitalistas. [...] 
Certa acumulação de capital nas mãos de produtores individuais de 
mercadorias constitui, por isso, o pressuposto do modo específico de 
produção capitalista. 
 
 

É através do trabalho que o homem faz o intercâmbio com a natureza e ao 

mesmo tempo em que a transforma, transforma a si próprio. Com a prévia ideação e 

a objetivação do trabalho o homem passa de ser biológico para ser social. As 

relações de produção capitalistas, no entanto, restringem a pequenos grupos a 

tarefa de organização do processo de produção e retiram do trabalhador a 

possibilidade de idealizar seu fim, ou seja, o produto do seu trabalho, provocando a 

alienação3 do trabalho. 

A sobrevivência do sistema econômico e social ora vigente só é possível 

através da exploração do trabalho dessa maioria, que tem parte do resultado de seu 

trabalho, a mais-valia, transformado em lucro capitalista. Vivemos, pois, em meio a 

um modo de produção em que o trabalho existe para atender à necessidade de 

acumulação de riqueza de poucos, secundarizando o atendimento das necessidades 

humanas. 

Dentre a classe trabalhadora destaca-se que, além daqueles em atividade e 

com o produto de seu trabalho expropriado pelos empregadores4, há uma parcela da 

população em condições de ocupar vagas no mercado, mas sem trabalho. Este 

grupo compõe um exército industrial de reserva5, que está sempre disponível para 

vender a sua força de trabalho, pressionando os salários para baixo e fragmentando 

                                            
3
 Marx (1996, p. 274) explica: “[...] dentro do sistema capitalista, todos os métodos para a elevação da 
força produtiva social do trabalho se aplicam à custa do trabalhador individual; todos os meios para 
o desenvolvimento da produção se convertem em meios de dominação e exploração do produtor, 
mutilam o trabalhador, transformando-se num ser parcial, degradam-no, tornando-o um apêndice da 
máquina; aniquilam, com o tormento de seu trabalho, seu conteúdo, alienam-lhe as potências 
espirituais do processo de trabalho na mesma medida em que a ciência é incorporada a este último 
como potência autônoma”. 

4
 Cabe destacar que mesmo entre a maioria daqueles que possuem trabalho, a pobreza está 
presente em seus cotidianos, tendo em vista que os salários pagos dependem em primeiro lugar da 
satisfação do lucro capitalista.  

5
 Sobre o exército industrial de reserva e sua relação com o modo de produção capitalista, Marx 
(1996, p. 262) diz: “[...] se uma população trabalhadora excedente é produto necessário da 
acumulação ou do desenvolvimento da riqueza com base no capitalismo, essa superpopulação 
torna-se, por sua vez, a alavanca da acumulação capitalista, até uma condição de existência do 
modo de produção capitalista. Ela constitui um exército industrial de reserva disponível, que 
pertence ao capital de maneira tão absoluta, como se ele o tivesse criado à sua própria custa. Ela 
proporciona às suas mutáveis necessidades de valorização o material humano sempre pronto para 
ser explorado, independente dos limites do verdadeiro acréscimo populacional”. 
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a luta da classe trabalhadora. Além desses, existe ainda uma camada de 

incapacitados que se encontra fora da divisão social do trabalho. Marx (1996, p. 273) 

demarca o lugar deles no seio da sociedade capitalista e, neste sentido, afirma: 

 
O pauperismo constitui o asilo para inválidos do exército industrial de reserva. 
Sua produção está incluída na produção da superpopulação relativa, sua 
necessidade na necessidade dela, e ambos constituem uma condição de 
existência da produção capitalista e do desenvolvimento da riqueza. Ele 
pertence ao faux frais

6
 da produção capitalista que, no entanto, o capital sabe 

transferir em grande parte de si mesmo para os ombros da classe 
trabalhadora e da pequena classe média. 
 
 

No capitalismo, a acumulação de riqueza gera simultaneamente a 

acumulação de miséria. Mesmo com o intenso desenvolvimento das forças 

produtivas, por intermédio do desenvolvimento científico e a consequente ampliação 

da capacidade de atendimento das necessidades de todos os homens, o 

pauperismo é inerente ao modo de produção capitalista, daí o seu caráter 

antagônico. Montaño (2012, p. 279), fundamentado na análise histórico-crítica, 

pontua: 

 
No MPC

7
 não é o precário desenvolvimento, mas o próprio desenvolvimento 

que gera desigualdade e pobreza. No capitalismo, quanto mais se 
desenvolvem as forças produtivas, maior acumulação ampliada de capital e 
maior pobreza (absoluta ou relativa) (cf. Marx, 1980, I, p. 712 e ss.). Quanto 
mais riqueza produz o trabalhador, maior é a exploração, mais riqueza é 
expropriada (do trabalhador) e apropriada (pelo capital). Assim, não é a 
escassez que gera a pobreza, mas a abundância (concentrada a riqueza em 
poucas mãos) que gera desigualdade e pauperização absoluta e relativa. 
 

  

Diante da lógica de exploração própria do capital e do seu traço essencial de 

desigualdade, acreditar que os frutos do progresso e desenvolvimento desta 

sociedade serão usufruídos por todos é mais um dos mitos criados no interior da 

sociedade do capital. Aparentemente, os trabalhos empreendidos no âmbito da 

sociedade8 caminham no sentido de alcançar o objetivo do bem comum. O 

desenvolvimento nos moldes da sociedade capitalista, como impulsionador do bem-

                                            
6
 Falsos custos. 

7
 Modo de produção capitalista. 

8
 Desde a Modernidade, o homem passa a utilizar a razão na tentativa de resolução dos problemas 
da vida, da organização da sociedade e do futuro. O exercício do controle do seu destino faz com 
que o homem passe a planejar a estruturação da sociedade para melhor atendê-lo. Nesse contexto, 
a ideia de progresso é estabelecida. Desde então, diversos ramos da ciência se debruçam na 
produção de conhecimentos para modernizar a sociedade e em busca de satisfação das 
necessidades humanas. Cabe destacar que não há neutralidade no desenvolvimento das ciências. 
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estar coletivo, é, no entanto, uma falácia difundida amplamente pelos ideólogos 

burgueses.  

O processo de apropriação da riqueza social estabelecido pelo modo de 

produção capitalista é fundado numa lógica em que se reproduz a desigualdade 

entre os homens. Este modelo de sociedade impõe desigualdades também na 

posição em que os países se colocam no mercado mundial. Não há neutralidade nas 

relações estabelecidas entre as nações e a inserção das mesmas no circuito 

mundial de produção é preponderante para definir a situação de uma delas frente 

aos demais países. 

No interior deste sistema, os países, como territórios sociojurídicos e que 

dispõem de uma unicidade política e econômica, se especializam na produção de 

mercadorias para inserção no mercado mundial.  

Bukharin, Lenin e Trotsky, atentos à adaptabilidade e à flexibilidade inerentes 

ao sistema capitalista, enxergaram nas transformações societárias do início do 

século XX impactos nas relações geopolíticas mundiais. A despeito das diferenças 

teóricas e políticas entre cada um deles, cabe ressaltar neste trabalho a contribuição 

de cada teórico para a compreensão da influência das relações travadas entre os 

países na conformação interna do desenvolvimento de cada nação, o que significa 

dizer que, com o fortalecimento de uma economia mundial, o desenvolvimento de 

um país depende de como ele está inserido no sistema global. 

Bukharin (1984), amparando-se no legado marxista, parte da categoria divisão 

social do trabalho para denominar de divisão internacional do trabalho a posição da 

produção econômica específica de cada país num sistema econômico mundial, onde 

“[...] o trabalho de cada país isolado torna-se parte do trabalho social total, por 

intermédio da troca que se efetua no plano mundial” (1984, p. 28). 

 Segundo ele, a formação da divisão internacional do trabalho depende 

primeiramente das condições naturais dos territórios e em seguida das condições 

sociais compostas pelo nível de cultura, economia e do desenvolvimento das forças 

produtivas. No entanto, Bukharin ressalta que as condições naturais foram 

secundarizadas pela capacidade produtiva de cada país. As diferenças entre as 

produções nacionais constituem-se a partir da distinção entre aqueles que se 

especializam na produção industrial e os que se destinam à produção agrícola. 

Afirma o autor: 
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Mas, para nós, é ainda mais importante o fato de que a desigualdade de 
desenvolvimento das forças produtivas cria vários tipos econômicos e esferas 
industriais, ampliando assim a divisão internacional do trabalho sobre uma 
base social. Referimo-nos à diferença que existe entre os países industriais, 
que importam produtos agrícolas e exportam produtos manufaturados, e os 
países agrários, exportadores de bens agrícolas e importadores de produtos 
industriais (BUKHARIN, 1984, p. 23). 
 

 

Bukharin (1984) afirma que mesmo com a complexificação da economia, que 

ultrapassa o universo da troca de mercadorias e propaga as transações financeiras, 

é na esfera das relações de produção que se dá a criação do lucro. É o processo de 

mais-valia que sustenta a reprodução ampliada do capital. Assim assinala o mesmo 

autor: 

 
No momento, nos limitaremos a constatar que a economia mundial encerra 
todos esses fenômenos econômicos, que se apoiam, em definitivo, sobre as 
relações das pessoas no processo de produção. De maneira geral, todo 
processo da vida econômica mundial de nossos dias consiste em produzir 
mais-valia e reparti-la entre os diversos grupos burgueses com base em 
uma reprodução constantemente aumentada das relações entre duas 
classes: o proletariado mundial e a burguesia mundial (BUKHARIN, 1984, p. 
29). 

 
 

Sendo assim, da desigualdade no desenvolvimento das forças produtivas das 

nações é que resulta a diferença da divisão do trabalho entre os países no interior do 

sistema capitalista. 

O capitalismo monopolista e a instauração do imperialismo aprofundaram no 

começo do século XX as relações de dependência e dominação entre os países. 

Essa fase, introduzida após mais uma crise do capital, apresentou profundas 

modificações econômicas e territoriais no mercado mundial. A livre concorrência, 

apesar de mantida como base formal do capitalismo, foi minada pelas artimanhas da 

concentração de indústrias em associações patronais, cartéis, sindicatos e trustes. 

Assim, consolidou-se o esgotamento da fase do capitalismo concorrencial. Lenin 

(2008), a partir de análises críticas empreendidas por outros teóricos, conseguiu 

absorver a dinâmica dessa nova fase do capital. 

A junção de empresas em pequenos grupos que dominaram o mercado 

conduziu à concentração da produção e à formação de monopólios9; os monopólios 

                                            
9
 Lenin (2008, p. 26) explica sobre o monopólio: “A produção passa a ser social, mas a apropriação 
continua a ser privada. Os meios sociais de produção continuam a ser propriedade privada de um 
reduzido número de indivíduos. Mantém-se o quadro geral da livre concorrência formalmente 
reconhecida, e o jugo de uns quantos monopolistas sobre o resto da população torna-se cem vezes 
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capitalistas, além de internamente, conquistaram o mercado mundial10; a associação 

do capital bancário com o capital industrial introduziu um lucrativo sistema de capital 

financeiro gerenciador da economia capitalista11; os países avançados intensificaram 

a exportação de capitais ditos excedentes para os países atrasados12 e os países 

avançados fizeram entre si, através de uma política colonial, a partilha de territórios13 

ainda não explorados14 (LENIN, 2008). 

 O sistema de partilha dos territórios entre as nações hegemônicas conduz a 

uma relação de exploração de uns países sobre os outros, intensificada no 

imperialismo via exportação de capitais, onde um pequeno número de países 

disputa entre si o domínio de diversos outros endividados e dependentes. Os lucros 

intensificados nas transações financeiras estabelecidas entre países avançados e os 

coloniais e semicoloniais vêm de formas parasitárias de acumulação e conduzem a 

um caráter cada vez mais predatório de opressores sobre oprimidos. Lenin afirma 

(2008, p. 124): 

 
Os monopólios, a oligarquia, a tendência para a dominação em vez da 
tendência para a liberdade, a exploração de um número cada vez maior de 

                                                                                                                                        

mais duro, mais sensível, mais insuportável”.  

10
 Sobre o domínio do mercado mundial pelas associações de capitalistas, Lenin (2008, p. 67) 
esclarece: “E, à medida que foi aumentando a exportação de capitais e se foram alargando, sob 
todas as formas, as relações com o exterior e com as colônias e as esferas de influência das 
maiores associações monopolistas, a marcha natural das coisas levou a um acordo universal entre 
elas, à constituição de cartéis internacionais”.  

11
 Os bancos, nessa fase do capitalismo, passam a exercer um novo papel, que, segundo Lenin 
(2008, p. 31) assim se configura: “À medida que vão aumentando as operações bancárias e se 
concentram num número reduzido de estabelecimentos, os bancos convertem-se, de modestos 
intermediários que eram antes, em monopolistas onipotentes, que dispõem de quase todo o capital-
dinheiro do conjunto dos capitalistas e pequenos patrões, bem como da maior parte dos meios de 
produção e das fontes de matérias-primas de um ou muitos países. Esta transformação dos 
numerosos modestos intermediários num punhado de monopolistas constitui um dos processos 
fundamentais da transformação do capitalismo em imperialismo capitalista”. 

12
 Lenin (2008, p. 61) pontua no que diz respeito à exportação de capital: “O que caracterizava o 
velho capitalismo, no qual dominava plenamente a livre concorrência, era a exportação de 
mercadorias. O que caracteriza o capitalismo moderno, no qual impera o monopólio, é a exportação 
de capital”. 

13
 Lenin (2008) utiliza o termo território, mas não estende a discussão sobre a categoria. 

14
 No imperialismo, de acordo com Lenin (2008, p. 83): “Ao falar da política colonial da época do 
imperialismo capitalista, é necessário notar que o capital financeiro e a correspondente política 
internacional, que se traduz na luta das grandes potências pela partilha econômica e política do 
mundo, originam abundantes formas transitórias de dependência estatal. Para esta época são 
típicos não só os dois grupos fundamentais de países – os que possuem colônias e as colônias -, 
mas também as formas variadas de países dependentes que, de um ponto de vista formal, político, 
gozam de independência, mas que, na realidade, se encontram envolvidos nas malhas da 
dependência financeira e diplomática”. 
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nações pequenas ou fracas por um punhado de nações riquíssimas ou muito 
fortes: tudo isto originou os traços distintivos do imperialismo, que obrigam a 
qualificá-lo de capitalismo parasitário, ou em estado de decomposição. Cada 
vez se manifesta com maior relevo, como uma das tendências do 
imperialismo, a formação de Estados rentiers, de Estados usurários, cuja 
burguesia vive cada vez mais à custa da exportação de capitais e do corte de 
cupons. 

 
 

Na esteira da compreensão da expansão da acumulação capitalista pelo 

mundo e das relações travadas entre os países nesse processo, Trotsky (1977) 

elaborou a teoria do desenvolvimento desigual e combinado numa tentativa de 

elucidar as contradições existentes nas nações exploradas pelo imperialismo.  

Ao analisar como se deu o desenvolvimento da Rússia, ele percebe que com 

o capitalismo os países atrasados assimilaram o progresso construído 

historicamente por outras nações, desobrigando-se de passar pelas etapas que 

algumas sociedades passaram no seu processo de evolução. Sendo assim, um país 

atrasado combina diversas fases do desenvolvimento histórico. Diz Trotsky (1977, p. 

24): 

 
Renunciam os selvagens ao arco e à flecha e tomam imediatamente o fuzil, 
sem que necessitem percorrer as distâncias que, no passado, separaram 
estas diferentes armas. Os europeus que colonizaram a América não 
recomeçaram ali a História desde o seu início. 

 

A assimilação dessas etapas do desenvolvimento, no entanto, depende 

sobremaneira da realidade do país. Dito de outra forma, as nações atrasadas 

adaptaram o construto historicamente acumulado pelas sociedades às suas 

condições econômicas e culturais.  

Do reconhecimento da desigualdade dos ritmos de desenvolvimento entre os 

países, Trotsky (1977) enxerga que diversas fases do processo histórico existem 

num mesmo tempo nos países atrasados, através da combinação de formas 

arcaicas com as mais modernas. O exemplo da Rússia mostra que 

 
A lei do desenvolvimento combinado está demonstrada como sendo a mais 
incontestável na história e no caráter da indústria russa. Tardiamente 
nascida, essa indústria não percorreu, desde o início, o ciclo dos países 
adiantados, porém neles se incorporou, adaptando ao seu estado atrasado 
as conquistas mais modernas. Se a evolução econômica da Rússia, em 
conjunto, passou por cima de períodos de artesanato corporativo e da 
manufatura, muitos de seus ramos industriais pularam parcialmente alguma 
etapa da técnica, que exigiram, no Ocidente dezenas de anos. Como 
consequência, a indústria russa desenvolveu-se em certos períodos com 
extrema rapidez (TROTSKY, 1977, p. 28). 
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Aliada à forma de inserção do país no mercado mundial, a partir de sua 

situação como país que domina ou que é dominado, hão de se considerar as 

particularidades da formação social e histórica de cada nação para a compreensão 

de como se dão as bases do desenvolvimento nacional. Sampaio Júnior (2011, p. 

43) coloca: 

 
O caráter específico que assume o imperialismo ao longo do tempo e a sua 
forma concreta de manifestação em cada formação econômica e social 
dependem do modo pelo qual se combinam as tendências à concentração e 
centralização de capitais com a lei do desenvolvimento desigual em cada 
conjuntura histórica. 

 

Sobre as particularidades de cada nação e a relação com o sistema capitalista 

de produção, Prado Júnior (1999, p. 16) afirma: 

 
E seja qual for a feição particular em que o capitalismo se apresente em 
cada país da atualidade – feição “particular”, bem entendido, no que diz 
respeito a circunstâncias e elementos secundários que não excluem, e 
antes implicam a natureza essencialmente única do capitalismo, que é um 
só e o mesmo em toda parte – seja qual for o grau de desenvolvimento, 
extensão e maturação das relações capitalistas de produção, o certo é que 
o capitalismo se encontra na base e essência da economia contemporânea 
fora da esfera socialista; e nela se incluem, embora sob formas e 
modalidades várias, todos os países e povos além daquela esfera. 

 
 

As formulações teóricas traduzem a exploração capitalista nos países 

periféricos em tempos de imperialismo: de encontro de novas fontes de matérias-

primas, de dominação de novos mercados, de investimentos de capitais por países 

hegemônicos visando à obtenção de grandes margens de lucros e a existência 

concomitante de territórios numa mesma nação usufruindo das técnicas mais 

avançadas que a sociedade capitalista pode ofertar e outros sobrevivendo em 

estágios primitivos de desenvolvimento, processos esses que visam, sob o regime 

do capital, à crescente apropriação privada da riqueza social dos países periféricos. 

 

1.2 O nacional-desenvolvimentismo como projeto de desenvolvimento 

brasileiro 

 

 Anterior ao debate sobre o ideário que amparou as bases da ideologia 

desenvolvimentista no país, recorre-se à construção da conjuntura histórica, 

abordando sucintamente as realidades do Centro-Sul e do Nordeste, no período em 
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que se torna efervescente o mito do desenvolvimento capitalista em território 

nacional. 

Vários produtos primários foram cultivados no país e com alguns deles o 

Brasil se colocou no papel de grande produtor mundial. Para a consolidação desses 

produtos no circuito do capital, intervenções do Estado no que dizem respeito à 

regulação, financiamento e proteção foram fundamentais, muitas vezes utilizando o 

fundo público15 para sanar dívidas privadas. 

O período que compreende o final do século XIX e início do século XX foi 

marcado mundialmente pela 2ª Revolução Industrial, com expansão econômica dos 

Estados Unidos que, depois da 1ª Guerra Mundial, saiu como potência mundial, 

desfrutando da expansão capitalista pelo mundo16. Cano (2012, p. 900) afirma sobre 

esta passagem: 

 
A notável expansão concentrada do capitalismo – que “recoloniza” o mundo 
periférico – promoveria também sua extroversão internacional junto aos 
países periféricos, para a conquista de mercados e posições econômicas. É o 
momento da luta concorrencial dos grandes trustes e cartéis internacionais, 
da queda da hegemonia do Imperialismo Inglês, substituído a partir do final da 
1ª Grande Guerra, pelo norte americano. 

 
 

 O final do século XIX foi auspicioso para a expansão do café brasileiro. A 

capacidade produtiva nacional só aumentava nesse período, enquanto havia um 

declínio na economia de outras culturas. Ao assumir um lugar de destaque na 

produção mundial, os produtores da cultura cafeeira passaram a ter um poder de 

pressão política maior que os produtores de outros artigos primários. 

 No que diz respeito à atividade açucareira, o Estado investiu no final do 

século XIX na instalação de engenhos centrais para a modernização e 

industrialização dos negócios do açúcar, no sentido de aumentar a competitividade, 

consolidar e ampliar a exportação do açúcar. Nesses engenhos apenas a atividade 

industrial era desenvolvida, não havendo, portanto, o plantio da cana nem a 

utilização de trabalho escravo. No entanto, os engenhos centrais faliram e criaram as 

                                            
15

 “No capitalismo contemporâneo o fundo público exerce uma função ativa nas políticas 
macroeconômicas sendo essencial tanto na esfera da acumulação produtiva quanto no âmbito das 
políticas sociais. O fundo público tem papel relevante para a manutenção do capitalismo na esfera 
econômica e na garantia do contrato social” (SALVADOR et al., 2012, p. 125). 

16
 Entre 1870 e 1930, a produção guiou-se pelo modelo fordista e o direcionamento político pautado 
pelo Welfare State, estabelecendo um cenário de crescimento de empregos, fortalecimento dos 
movimentos sindicais e dos direitos civis. 
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bases para a introdução das usinas. 

As crises de superprodução do café foram assumidas pelo Estado. Créditos 

internacionais foram largamente utilizados nesse período para a retirada da 

produção excedente de circulação, sem gerar prejuízos aos produtores (FURTADO, 

2007). Os governos estaduais e federal elaboraram convênios e planos para garantir 

os enormes lucros dos cafeicultores, que à época ousavam cada vez mais no 

volume de suas produções17. 

 Cano (2012) ressalta que nos anos 1920 houve um baixo crescimento nas 

exportações dos produtos primários, quando comparado à década anterior, mas, 

mesmo assim, mantinham-se altos os lucros advindos desta economia. 

No mesmo período, o país tem os primeiros indícios do processo de 

industrialização e urbanização. Destaca-se, no estado de São Paulo, uma expansão 

industrial e urbana bem mais intensa do que no restante do país.. 

Santos (1993) registra que o índice de urbanização mudou pouco até o século 

XIX e entre os anos 1920 e 1940 essa taxa triplicou, passando de 10,7% em 1920 

para 31,24% em 1940. O número de pessoas que habitam as cidades em 1920 era 

4.552.000 e 6.208.699 habitantes em 1940. Observa-se ainda neste processo a 

formação de uma classe média urbana. De maneira acelerada, detentores de 

capitais locais investiram na implantação de serviços de energia, transporte, 

telefone, bancos, instituições de ensino, postos de gasolina, armazéns. 

O fim do trabalho escravo e a generalização do trabalho livre realizaram-se 

nos moldes do modo de produção capitalista, por meio da intensa exploração da 

força de trabalho do proletariado. 

O operariado, que alavancou o processo de industrialização no Centro-Sul, foi 

submetido a situações de trabalho e vida degradantes. Iamamoto e Carvalho (2005, 

p. 129) relatam as condições objetivas da classe trabalhadora no início do século 

XX: 

 
Amontoam-se em bairros insalubres junto às aglomerações industriais, em 
casas infectas, sendo muito frequente a carência – ou mesmo a falta 
absoluta – de água, esgoto e luz. Grande parte das empresas funciona em 
prédios adaptados, onde são mínimas as condições de higiene e segurança, 
e muito frequentes os acidentes. O poder aquisitivo dos salários é de tal 
forma ínfimo que para uma família média, mesmo com o trabalho 

                                            
17

 De 1910 para 1930, a quantidade de café disponível para exportação aumentou 25% em produção 
exportável e 118% em valores financeiros (CANO, 2012). 
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extenuante da maioria dos seus membros, a renda obtida fica em nível 
insuficiente para a subsistência. O preço da força de trabalho será 
constantemente pressionado para baixo daquele nível pela progressiva 
constituição de um relativamente amplo exército industrial de reserva. 
 
 

Também a força de trabalho da zona canavieira pernambucana, outrora 

escravizada, continuou intensamente explorada. Entre a escravidão e a 

proletarização rural, instalou-se a ‘morada’, regime de trabalho em que o trabalhador 

morava nas terras dos engenhos e tinha um lote de terra cedido pelo empregador 

para a plantação de produtos alimentícios como parte do pagamento pelos serviços 

prestados. Dabat (2012, p. 27) descreve a situação dos cortadores de cana, 

confirmando a oposição das classes nesses territórios: 

 
Produtores da grande riqueza que atraiu os colonizadores e fez a fama da 
região, eles foram historicamente mantidos numa situação tão miserável 
que mal garantia sua sobrevivência ao preço de um trabalho extenuante. 
Sua vida era abreviada pela inserção precoce no trabalho. Suas condições 
de vida eram proverbialmente rudimentares, miseráveis e precárias. O 
regime de trabalho contava entre os mais duros e brutais que se conhecia. 

 
 

Constata-se a intensificação do caráter interventor do Estado18 na economia e 

na sociedade, que além de conceder incentivos para fortalecer a agroexportação e 

apoiar o emergente ramo industrial, aumentou no campo político a repressão aos 

movimentos sociais e viu-se obrigado a reconhecer direitos trabalhistas que desde a 

década de 1900 eram bandeiras de luta do operariado19. 

Os direitos, em grande parte regulamentados e não praticados, foram 

conquistados em função do aumento do caráter reivindicativo dos movimentos 

trabalhistas, que agora contava com uma crescente classe operária urbana. 

Iamamoto e Carvalho (2005, p. 126) trazem: 

 
As Leis Sociais, que representam a parte mais importante dessa 
regulamentação, se colocam na ordem do dia a partir do momento em que 
as terríveis condições de existência do proletariado ficam definitivamente 
retratadas para a sociedade brasileira por meio dos grandes movimentos 
sociais desencadeados para a conquista de uma cidadania social. Em torno 
da “questão social” são obrigadas a posicionar-se as diversas classes e 
frações de classe dominantes, subordinadas ou aliadas, o Estado e a Igreja. 

                                            
18

 Desde o início da atividade canavieira, o Estado esteve presente subsidiando o desenvolvimento 
desta atividade econômica. 

19
 Convém lembrar que a expansão capitalista, o ingresso do proletariado na cena política e o 
reconhecimento de suas reivindicações pelo Estado trazem à tona a questão social, que é 
entendida como expressão das desigualdades geradas pelo modo de apropriação da riqueza 
socialmente produzida no sistema capitalista.  
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Se para o operariado urbano recém-formado o reconhecimento dos direitos 

trabalhistas foi difícil, para os trabalhadores da Zona da Mata pernambucana foi 

ainda pior, a inclusão desses empregados na legislação social era inofensiva para os 

produtores do açúcar, tendo em vista que eram quase nulas suas possibilidades de 

implementação. Dabat (2012, p. 103) afirma:  

 
Mas muitos desses instrumentos legais, que testemunham de uma vontade 
firme do Estado quanto à regulamentação das relações entre classes, não 
contemplavam os trabalhadores rurais, ou o fazia apenas de maneira parcial 
e teórica. 

 
 

Enquanto a economia cafeeira buscou na migração externa a formação de 

sua força de trabalho, as indústrias concentradas no Sudeste do país atraíram 

grandes contingentes de trabalhadores nordestinos para compor o proletariado. 

Muitos nordestinos deixaram seus locais de origem, em função das condições 

brutais de exploração das zonas canavieiras, com destino aos postos de trabalho 

gerados pelo processo de industrialização da Região Sudeste. 

Na visão de Deddeca (2005), a integração das atividades econômicas e do 

mercado de trabalho provocou o fim do isolamento das regiões permitindo a 

migração rural-urbana. Santos (1993) esclarece que durante um longo período, o 

país se desenvolvia em polos que se organizavam em função de economias 

voltadas para o atendimento do mercado mundial, mas que não constituíam uma 

relação interna. No entanto, a integração entre as regiões provocada pela cultura do 

café e pelo aumento dos meios de transporte e comunicação se fez de forma 

limitada, pois São Paulo consolidou-se desde esse momento como centro dinâmico, 

que se fortaleceu no processo de industrialização e veio a perpetuar no decorrer do 

tempo uma situação de grande desigualdade entre as regiões do país. 

A crise estrutural do capital ocorrida em 1929, que teve como ápice a quebra 

da bolsa de valores de Nova York, se alastrou pelo mundo. Os impactos desse 

evento, imanente ao modo de produção capitalista (HARVEY, 2005), foram sentidos 

em todos os países, alterando o fluxo de ofertas e demandas de produtos no 

mercado mundial. Diminuíram as ofertas de mercadorias industrializadas e a 

demanda por artigos primários. Ao analisar os efeitos da crise sobre a economia do 

café, Iamamoto e Carvalho (2005, p. 149) afirmam: 
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A crise mundial de 1929 atuará como um catalisador dessas contradições, 
acelerando o surgimento das condições objetivas e subjetivas que 
possibilitaram o fim da supremacia da burguesia ligada ao complexo 
cafeeiro. Ao manterem uma rígida política de equilíbrio financeiro, e para 
tanto sendo obrigadas a abandonar a política de defesa de preços e de 
subsídios aos produtores (compra de estoques e cancelamento de dívidas 
etc.), produz-se um desencontro entre a classe e seus representantes 
políticos. 

 
 

A crise abalou a comercialização do açúcar no mercado externo e foi desse 

período que, em decorrência da crescente queda do café, empresários da região 

Centro-Sul intensificaram o investimento na agroindústria canavieira. Inicia-se uma 

disputa pelo domínio do mercado externo do açúcar entre o Nordeste e o Centro-Sul. 

Andrade (1992, p. 161) pontua que 

 
Foi um período em que houve também uma grande disputa pelo mercado 
externo entre o Nordeste – Pernambuco, sobretudo -, e o Rio de Janeiro, 
levando os políticos dos dois estados a pressionarem o governo federal 
para estabelecer quotas de exportação. 
 

 

No país, ocorreu um aumento de preços nos produtos importados ao mesmo 

tempo em que se reduziu a exportação dos produtos primários, reflexo de uma 

conjuntura que se apresentava no mercado mundial. Este cenário provocou o 

modelo de substituição de importações e deu vigor ao processo de industrialização. 

 O clima de insegurança ocasionado pela crise econômica mundial e seus 

rebatimentos na agroexportação, a quebra de aliança entre lideranças políticas dos 

estados de São Paulo e Minas Gerais e o fortalecimento de uma candidatura de 

oposição foram alguns dos eventos econômicos e políticos que levaram à 

constituição de condições para o golpe de estado nacional, que colocou no poder o 

candidato da Aliança Liberal, Getúlio Vargas, apoiado por oligarquias de Minas 

Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. A esse movimento histórico, foi dado o nome 

de Revolução de 1930. Tal evento marca a queda do domínio das elites cafeeiras 

sobre o aparelho estatal nacional. 

 Apesar da base heterogênea20 que assume o poder, não se pode perder de 

                                            
20

 Cabe destacar neste processo que alguns teóricos acreditam na formulação de um ‘Estado de 
Compromisso’, que se caracterizou pela inexistência de um grupo com força para tomar a direção 
hegemônica do Estado. Desta maneira, tais autores acreditam que a partir deste modelo há uma 
autonomia do Estado sobre as classes sociais, que congrega os interesses de diversas frações da 
classe burguesa e da classe média. Iamamoto e Carvalho (2005) e Draibe (1985) fazem referência 
ao conceito de Estado de Compromisso elaborado por Francisco C. Weffort, enquanto Fernandes 
(2005, p. 255) traz a perspectiva de que estratos das classes burguesa e média se uniram em torno 
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vista que o aparelho estatal continuou sendo dominado pela burguesia, mais uma 

vez se apropriando do Estado para a defesa de interesses privados como se fossem 

interesses gerais. Neste arranjo do poderio burguês, a oligarquia agrária também 

continuou a desfrutar dos recursos do Estado. Fernandes (2005, p. 240) coloca que 

 
As próprias ‘associações de classe’, acima dos interesses imediatos das 
categorias econômicas envolvidas, visavam a exercer pressão e influência 
sobre o Estado e, de modo mais concreto, orientar e controlar a aplicação 
do poder político estatal, de acordo com seus fins particulares. Em 
consequência, a oligarquia não perdeu a base de poder que lograra antes, 
como e enquanto aristocracia agrária; e encontrou condições ideais para 
enfrentar a transição, modernizando-se, onde isso fosse inevitável, e 
irradiando-se pelo desdobramento das oportunidades novas, onde isso 
fosse possível. 

 

Forças políticas se aglutinaram em função de um direcionamento político e 

econômico do Estado de redefinição da inserção do país na economia mundial. No 

que tange ao papel agregador do Estado sobre as classes sociais, Iamamoto e 

Carvalho (2005, p. 151) afirmam: 

 
O Estado assume paulatinamente uma organização corporativa, 
canalizando para sua órbita os interesses divergentes que emergem das 
contradições entre as diferentes frações dominantes e as reivindicações dos 
setores populares, para, em nome da harmonia social e desenvolvimento, 
da colaboração entre as classes, repolitizá-las e discipliná-las, no sentido de 
se transformar num poderoso instrumento de expansão e acumulação 
capitalista. A política social formulada pelo novo regime – que tomará forma 
através de legislação sindical e trabalhista – será sem dúvida um elemento 
central do processo. 

 

Em se tratando do proletariado, que não aderiu ao projeto de colaboração 

entre as classes, utilizou-se da estratégia de reconhecimento de direitos sociais e, 

ao mesmo tempo, repressão à organização coletiva em movimentos sociais. 

Sendo assim, os recursos ideológicos21 e repressivos deram a tônica das 

                                                                                                                                        

de uma contrarrevolução autodefensiva, “para transformar o Estado em instrumento exclusivo do 
poder burguês, tanto no plano econômico quanto nos planos social e político”. Nos anos 1930 
diversas forças sociais da burguesia assumiram a direção política do Estado, diferente do que se via 
anteriormente no país.  

21
 Como meio de sustentação de um modo de produção que beneficia apenas uma parcela da 
sociedade, a classe dominante difunde um sistema de ideias e representações válidas somente 
para o pequeno grupo como pensamentos universais e que são capazes de beneficiar todos. Tal 
estratégia permite a continuidade do sistema e é tão eficaz para o capital que cotidianamente a 
classe trabalhadora reproduz as ideias como se também a representasse, reforçando as 
circunstâncias para a sua opressão. Sobre este aspecto, Marx e Engels (1998, p. 50) afirmam que 
“[...] cada nova classe que toma o lugar daquela que dominava antes dela é obrigada, mesmo que 
seja apenas para atingir seus fins, a representar o seu interesse como sendo o interesse comum de 
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intervenções do Estado no tratamento com as forças sociais divergentes, no intuito 

de garantir a expansão capitalista, a partir do modelo de acumulação industrial e da 

exploração da força de trabalho. 

Predominantemente, a economia nacional daquele momento voltava-se para 

impulsionar a valorização de um mercado interno, na contramão da crise que 

devastava os países pelo mundo. Através do aparelho estatal realizou-se todo o 

trabalho de redirecionar as atividades produtivas para a industrialização do país. A 

forte intervenção do Estado, que pela primeira vez concentrava, centralizava e 

unificava decisões econômicas, foi preponderante na consolidação das 

transformações sociais em curso naquele momento. 

Culmina nesse período um conjunto de reivindicações do empresariado por 

intervenção do Estado na regulação de cotas para a produção de açúcar nas 

regiões. O governo federal cria no ano de 1933 o Instituto do Açúcar e do Álcool 

(IAA), subsidiando e apoiando financeiramente o desenvolvimento das usinas de 

cana-de-açúcar do país. Destaca-se a atuação expressiva do IAA no fomento à 

produção do álcool. O álcool ganha espaço no mercado e os usineiros contam com o 

apoio do IAA, inclusive com a montagem de destilarias22 nos estados de maior 

destaque na produção. 

 Com a instituição do IAA, o Estado nacional aumenta consideravelmente o 

caráter interventivo e protecionista no setor da agroindústria canavieira, em defesa 

do processo produtivo. Nesse momento, há grandes incentivos financeiros para a 

modernização, por meio da industrialização do setor. A aquisição de maquinário 

pesado, ligado à refinação do açúcar e outras atividades industriais, resulta em 

alterações nos territórios canavieiros. 

Convém pontuar que nesse movimento de introdução de novas tecnologias, 

com vistas ao aumento da produtividade para potencializar a participação nos 

mercados interno e externo, o país se tornou um forte consumidor dos países 

imperialistas, com a compra de produtos da indústria pesada e insumos químicos, 

como afirma Godoy (2007, p. 9): “No caso específico da agroindústria da cana-de-

                                                                                                                                        

todos os membros da sociedade ou, para exprimir as coisas no plano das ideias: essa classe é 
obrigada a dar aos seus pensamentos a forma de universalidade e representá-los como sendo os 
únicos razoáveis, os únicos universalmente válidos”. 

22
 O IAA possuía três destilarias centrais localizadas em Campos dos Goytacazes (Rio de Janeiro), 
Cabo de Santo Agostinho (Pernambuco) e Ponte Nova (Minas Gerais). 



 36 

açúcar brasileira, pode-se afirmar que, em boa parte do século XX, quase total era a 

dependência da importação de maquinário dos Estados Unidos e da Europa”. 

Sendo assim, “grandes fábricas com capacidade de produzir milhões de 

toneladas de açúcar e milhões de litros de álcool” (ANDRADE, 1992, p. 49) foram 

instaladas na Zona da Mata pernambucana e no restante do país, como parte de um 

projeto de desenvolvimento nacional, alterando em alguns aspectos o território, mas 

mantendo características fundamentais da atividade canavieira, como a 

concentração de terras, os impactos ambientais e a exploração da força de trabalho, 

como veremos no segundo capítulo deste trabalho. 

A direção econômica estabelecida pelo Estado viabilizou-se com o aumento 

de seu poder, que assumiu também o papel de coesão social. Houve um forte 

trabalho de construção da imagem do Estado como a instituição responsável por 

representar os interesses gerais da nação. Sendo assim, conclamou-se que os 

antagonismos sociais fossem esquecidos e todas as classes se unissem como povo-

nação, em nome do desenvolvimento nacional. 

No âmbito das relações estabelecidas na atividade canavieira, a ideologia de 

confraternização entre as classes, já difundida nos engenhos de açúcar desde os 

tempos coloniais, era reforçada até por autoridades do Estado, como demonstra o 

discurso do presidente do IAA, Gileno de Carli, analisado por Dabat (2012, p. 27): 

 
A suposta “solidariedade” dentro da “família canavieira” contaria do usineiro 
e fornecedor de cana aos “humildes trabalhadores que vem fazendo o 
engrandecimento, a prosperidade e a fortuna particular e pública de 
Pernambuco e do Brasil no setor do açúcar”. Sua significação sistêmica, 
civilizacional, garantiria o bem comum. 
 

 

Apesar da propagação do Estado das medidas de fortalecimento do mercado 

interno em busca do desenvolvimento nacional, a lógica imperialista conduzia o 

sistema capitalista. Deste modo, o capital internacional financiava a industrialização 

brasileira e, como é natural do capital, direcionava tais investimentos para viabilizar a 

exploração imperialista no país. Durante os governos ditos nacionalistas tornou-se 

comum contar com o amplo financiamento de capitais externos na implementação 

de projetos. Destacam-se grandes investimentos em infraestrutura. 

O capital, antes investido no setor cafeeiro, passa a circular por outros 

negócios. A agroexportação é induzida com o cultivo de outras culturas e 
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investimentos nas indústrias de bens de capital são feitos largamente23.  

Desta maneira, a partir deste período o desenvolvimento do Estado nacional 

passou a ser divulgado como objetivo maior e a ideologia desenvolvimentista se 

difundiu como projeto nacional de reversão da condição de subdesenvolvimento e 

consolidação de um mercado interno integrado, sob forte influência da Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), como veremos a seguir. 

 

1.2.1 A hegemonia do pensamento cepalino na formulação do modelo de 

desenvolvimento nacional 

 

No contexto de recuperação dos efeitos negativos da crise estrutural de 1929 

e da Segunda Guerra Mundial e de iniciativas de promoção do desenvolvimento 

nacional, no ano de 1948, a Organização das Nações Unidas cria, sob reivindicação 

de países latinos, a CEPAL, formada por importantes teóricos latino-americanos e 

caribenhos, com o intuito de assessorar as políticas econômicas desenvolvidas nos 

países atendidos e estimular a cooperação entre os países membros.  

Raúl Prebisch, economista argentino, foi o principal pensador da teoria 

cepalina, que, acompanhado de Celso Furtado, difundiu as ideias formuladas pela 

Comissão no Brasil. Em que pese a efervescência do debate acadêmico sobre a 

economia mundial no período de criação da Comissão, a CEPAL teve forte influência 

na política nacional-desenvolvimentista implementada pelo Estado brasileiro. Desde 

a Era Vargas até os anos 1980, tal ideologia foi hegemônica no pensamento 

econômico brasileiro e servia de base para as decisões estatais. Haffner (1996, p. 

14) em pesquisa sobre a CEPAL e a industrialização brasileira pontua: 

 
Nos primeiros anos após a criação da CEPAL, inicia-se no Brasil, durante o 
governo Vargas, um processo de fortalecimento das ideias que buscavam 
promover a industrialização geral do país e que terão seu auge na metade 
da década de 50 com Kubitschek. Por estes motivos, mostramos como o 
pensamento econômico e social da CEPAL, que tem em seu núcleo teórico 
o "sistema desenvolvimentista", assemelha-se quase que completamente ao 
difundido inicialmente por Getúlio e posteriormente por Juscelino, que 
usaram ao longo dos seus governos os argumentos deste modelo para 
implantar a indústria de base no país e para sustentar as suas propostas de 
desenvolvimento nacional. 

                                            
23

 Furtado (2009) chama a atenção para o fato de que no momento de crise mundial, houve a 
aquisição de maquinário barateado de indústrias falidas em outros países para montar o parque 
industrial nacional, com condições de expansão da sua capacidade produtiva. Entre 1929 e 1937, a 
produção industrial nacional cresceu cerca de 50%. 
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A base teórica do pensamento cepalino é keynesiana, tendo em vista que se 

amparou na concepção de que através da intervenção estatal, ou seja, através de 

reformas no Estado vigente no sistema capitalista, seria possível extinguir a 

condição de subdesenvolvimento dos países latino-americanos. Sobre este modelo 

de desenvolvimento, Castelo e Prado (2012, p. 7) colocam que 

 
A promoção do desenvolvimento nacional, segundo a CEPAL, seria resultado 
de uma política de planejamento econômico orquestrada e conduzida pelo 
Estado, seja atuando diretamente como produtor de bens e serviços, seja 
como indutor de investimentos privados. Cabe destacar que o processo de 
industrialização e o planejamento estatal não previam o controle total da 
economia, como ocorria nas economias centralizadas socialistas. Uma das 
intenções era corrigir anomalias, desvios e suprir carências da otimização 
realizada pelos mercados. O Estado nacional era, assim, apontado como o 
agente social de transformação, preservando-se, todavia, uma autonomia 
relativa do empresariado. 

 

O grupo, após reconhecer que a América Latina sofre permanentemente a 

exploração dos países centrais, numa lógica imperialista, propõe mudanças que 

permitam o enfrentamento das causas do subdesenvolvimento. Para esses teóricos, 

a reversão da desigualdade social poderia ser resolvida através da vontade política 

de empreender mudanças na sociedade nacional e que isso seria possível sob o 

sistema de produção capitalista. 

Dentre as críticas à teoria cepalina, destacam-se aquelas que se baseiam na 

ideologia liberal e, que, portanto, defendem a livre atuação do mercado e atuação 

mínima do Estado, e as de base marxiana, pois enxergam que a intervenção do 

Estado numa sociedade capitalista não é capaz de romper com a exploração de uma 

classe social sobre a outra. 

Apesar disto, até o golpe militar de 1964, o consenso construído em torno da 

hegemonia desenvolvimentista na sociedade brasileira empolgava até alguns 

militantes da esquerda nacional, que viam na superação da dependência do país em 

relação aos países centrais o primeiro passo para a construção de uma sociedade 

igualitária. 

Denominado de estruturalista, Furtado (1990) justificou que essa definição se 

deu em função da utilização de uma abordagem histórica para subsidiar a 

compreensão dos estudos dos fenômenos econômicos. Reconhecia-se, pois, a 

importância de considerar a realidade social para se chegar a uma leitura da 
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economia. Diz ele: 

 
Sem um estudo aprofundado da estrutura agrária, não é possível explicar a 
tendência à concentração da renda, nem tampouco a rigidez da oferta de 
alimentos geradora de pressões inflacionárias. Sem uma percepção da 
natureza da industrialização retardada (orientada para a substituição de 
importações) não será possível entender a "inadequação tecnológica", que 
agrava o subemprego (FURTADO, 1990, p. 170). 

  

Em seus estudos, Furtado afirma que o subdesenvolvimento é proveniente 

das relações desiguais estabelecidas entre os países centrais e periféricos e não um 

estágio natural da evolução das nações. Nas relações constituídas entre centro e 

periferia, a economia da segunda constituiu-se em função dos interesses do 

primeiro. 

Em outras palavras, Furtado (1990) concluiu que a reprodução do capitalismo 

permitia a acumulação e a concentração de capital pelos países centrais e 

perpetuava a desigualdade e a penúria dos países periféricos. Ao desnaturalizar a 

condição de pobreza dos latino-americanos, o economista, contribuindo com o 

trabalho da CEPAL, acredita que o Estado pode ser agente de mudanças dessa 

realidade e propõe um conjunto de medidas para a superação de dependência. 

A produção cepalina voltou-se para a elaboração de propostas de promoção 

do desenvolvimento econômico dos países latino-americanos. Para o grupo, 

somente a intervenção do Estado na economia poderia reverter a situação de atraso 

dos países latino-americanos, desmistificando a vocação primário-exportadora das 

economias latinas.  

De acordo com as ideias da CEPAL, os esforços para tal fim deveriam ser 

direcionados através de um conjunto de políticas de Estado que estimulassem a 

especialização dos países na produção de alguns bens. O planejamento, sob a 

direção do Estado, deveria ser a base orientadora do processo de industrialização. 

Furtado (1990, p. 167) afirma: 

 
Inferia-se da observação desse quadro que a intervenção do Estado era fator 
decisivo na determinação do nível interno da renda e da relação de trocas. A 
regulação da economia pelas simples forças dos mercados conduzia 
inexoravelmente à instabilidade e à degradação da relação de trocas. Se bem 
que considerada pelos economistas da época como uma ‘anomalia’, a 
intervenção estatal introduzia racionalidade. 
 
 

Destaca-se que este ideário foi formado pelas premissas da industrialização 

como via de superação da pobreza, do subdesenvolvimento e a conquista da 
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expansão da economia e autonomia nacional, contando com a intervenção estatal 

para atingir tal fim (PEREIRA, 2011). 

O processo de industrialização nacional, no entanto, intensificou a 

desigualdade social e, apesar das reformulações teóricas empreendidas pelos 

pensadores da escola cepalina, as bases que sustentavam o consenso ideológico do 

desenvolvimentismo enfraquecem, deixando de vigorar na década de 1980. 

Diante da já esperada reprodução da desigualdade social, tomaram volume 

as críticas à escola cepalina. A partir daí, entre os teóricos do nacional-

desenvolvimentismo foram lançadas novas ideias e o debate sobre a dependência 

entra no cenário do pensamento econômico nacional, a partir da teoria crítica. 

 

1.2.2 O desenvolvimento dos países latino-americanos sob a ótica marxista 

 

Em meio ao efervescente debate sobre as propostas de desenvolvimento 

nacional, teóricos marxistas empreenderam debates que problematizavam as 

limitações da ideologia hegemônica do nacional-desenvolvimentismo cepalino. 

Dentro do marxismo, aqueles que se debruçaram sobre a realidade latino-americana 

se vincularam a diferentes correntes da teoria crítica, gerando ricas reflexões sobre 

o processo de desenvolvimento dos países da América Latina e do Brasil. 

Vários foram os intelectuais que, sob influência de diferentes teóricos, 

enveredaram pelo caminho da descoberta das especificidades que o modo de 

produção capitalista criou no seu processo de exploração e desenvolvimento dos 

territórios latinos, através de projetos políticos que, a partir da compreensão da 

condição de dominação e dependência, travavam lutas contra tal situação. Dentre 

eles, destacaremos as contribuições de Ruy Mauro Marini, Caio Prado Júnior e 

Florestan Fernandes. 

A teoria marxista, como já vimos no primeiro item deste capítulo, baseia-se na 

compreensão de que o modo de produção capitalista é reproduzido gerando 

desigualdade social. Desigualdade esta que é incitada também na dinâmica da 

inserção dos países na economia mundializada e implica diretamente no 

desenvolvimento dos territórios nacionais. 

A colonização dos países latino-americanos, em meio à expansão comercial 

do século XVI, foi realizada numa lógica de aprofundamento das raízes do 

capitalismo. Desde já, essas nações assumiram a tarefa de fornecer matérias primas 
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e metais preciosos a países que estavam na condição de metrópole. 

Com a Revolução Industrial e a conquista da independência política dos 

países latino-americanos, no curso do século XIX, a Inglaterra dominou as trocas de 

produtos com essas nações, tendo em vista que o desenvolvimento da grande 

indústria gerava necessidade por produtos primários. Enquanto em um dos polos 

intensificava-se o desenvolvimento das forças produtivas da indústria, noutro 

reproduzia-se a economia agrário-exportadora.  

Ruy Mauro Marini, um dos expoentes da teoria marxista da dependência, se 

opôs ao grupo de intelectuais que enxergava na industrialização dos países da 

América Latina uma possibilidade de reversão do atraso em suas economias, ao 

identificar a condição de dependência dessas nações e a superexploração da classe 

trabalhadora no aprofundamento das relações capitalistas no interior das mesmas.  

A América Latina exerceu um papel importante de contribuição ao 

desenvolvimento dos países avançados. Marini (1990, p. 04) pontua que, no 

fornecimento de produtos primários para fomentar a atividade industrial europeia, 

houve um aprofundamento da divisão do trabalho e um impulso à formação de um 

mercado de matérias primas industriais. O autor delimita tal período como o início 

das relações de dependência e nessa direção assevera: 

 
É a partir desse momento que as relações da América Latina com os 
centros capitalistas europeus se inserem em uma estrutura definida: a 
divisão internacional do trabalho, que determinará o sentido do 
desenvolvimento posterior da região. Em outros termos, é a partir de então 
que se configura a dependência, entendida como uma relação de 
subordinação entre nações formalmente independentes, em cujo marco as 
relações de produção das nações subordinadas são modificadas ou 
recriadas para assegurar a reprodução ampliada da dependência. 
 
 

Com o abastecimento de produtos primários oriundos das terras latino-

americanas, a Inglaterra teve condições de se especializar cada vez mais na 

produção industrial. A divisão internacional do trabalho e a função empreendida 

pelos países latino-americanos de abastecimento de mercadorias primárias 

possibilitaram a especialização das forças produtivas nos centros em que a indústria 

se dinamizava. O incremento técnico nos processos de produção industrial 

propiciou, segundo Marini (1990, p. 6), a passagem da extração da mais-valia 

absoluta para a mais-valia relativa nesses países24. 

                                            
24

 Marx (1996, p. 114), em O Capital, diferencia a mais-valia absoluta da mais-valia relativa: “O 
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Mais além de facilitar o crescimento quantitativo destes, a participação da 
América Latina no mercado mundial contribuirá para que o eixo da 
acumulação na economia industrial se desloque da produção de mais-valia 
absoluta para a de mais-valia relativa, ou seja, que a acumulação passe a 
depender mais do aumento da capacidade produtiva do trabalho do que 
simplesmente da exploração do trabalhador. 

 

A intensidade do fluxo comercial e financeiro travada entre a Inglaterra e as 

nações latino-americanas estava, no entanto, longe de significar um intercâmbio em 

condições de igualdade entre elas. A exportação de mercadorias primárias e a 

importação de produtos manufaturados pela América Latina gerou uma estrutura 

desigual nas trocas do mercado mundial, tendo em vista que os preços dos gêneros 

primários sempre foram mais baixos que os preços das manufaturas. 

Na tentativa de minimizar os efeitos da desigualdade no mercado mundial, o 

capitalista que investe na produção dos países periféricos busca reverter os baixos 

preços de suas mercadorias no mercado externo e equilibrar os valores do mercado 

interno através de uma maior exploração da força de trabalho. Marini (1990) conclui 

que, em função da captação de uma maior margem de lucro, há uma 

superexploração da força de trabalho nos países periféricos25.  

A América Latina intensificou a reprodução da lógica capitalista e ao 

desenvolver uma economia voltada para o atendimento do mercado mundial não 

existiu a preocupação em fomentar em âmbito nacional um consumo interno da 

classe trabalhadora, fato que facilitava ainda mais o aprofundamento da exploração 

da força de trabalho, tendo em vista que não seria necessário ao capital pagar um 

salário que permitisse aos trabalhadores o consumo e o movimento da economia. 

Marini (1990) explica que o processo de industrialização latino-americana 

percorreu caminho diferente da industrialização clássica. Enquanto nos países 

europeus criou-se uma demanda no mercado através do consumo dos 

                                                                                                                                        

prolongamento do dia de trabalho para além do ponto em que o operário tinha apenas produzido um 
equivalente do valor da sua força de trabalho, e a apropriação deste sobretrabalho pelo capital — é 
isto a produção de mais-valia absoluta. Ela forma a base universal do sistema capitalista e o ponto 
de partida da produção de mais-valia relativa. No caso desta, o dia de trabalho está de antemão 
repartido em duas partes: trabalho necessário e sobretrabalho. Para prolongar o sobretrabalho, o 
trabalho necessário é encurtado por métodos por intermédio dos quais o equivalente do salário do 
trabalho é produzido em menos tempo. A produção da mais-valia absoluta gira apenas em redor da 
extensão do dia de trabalho; a produção da mais-valia relativa revoluciona de ponta a ponta os 
processos técnicos do trabalho e os agrupamentos sociais”.  

25
 Segundo Marini, a superexploração se dá por meio dos mecanismos de intensificação do trabalho, 
a prolongação da jornada de trabalho e a expropriação de parte do trabalho necessário ao operário 
para repor sua força de trabalho.  
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trabalhadores, na industrialização da América Latina o consumo da classe 

trabalhadora, submetida a níveis elevados de exploração e baixos salários, não foi 

estimulado. Aponta o autor (1990, p. 26): 

 
A industrialização latino-americana se dá sobre bases distintas. A 
compressão permanente que exercia a economia exportadora sobre o 
consumo individual do trabalhador não permitiu mais do que a criação de 
uma indústria débil, que só se ampliava quando fatores externos (como as 
crises comerciais, conjunturalmente, e a limitação dos excedentes da 
balança comercial, pelas razoes já assinaladas) fechavam parcialmente o 
acesso da esfera alta de consumo para o comércio de importação. 

 

No momento de constituição da indústria latino-americana, o investimento do 

capital imperialista focava na formação das indústrias nacionais, que passaram a 

consumir os bens de capital produzidos nos países centrais. Criou-se mercado para 

a indústria pesada e com isso configurou-se uma redefinição na divisão internacional 

do trabalho, passando as nações periféricas a produzir etapas elementares da 

indústria e os países avançados se dedicaram a produtos mais avançados. 

 Essa fase da divisão internacional do trabalho é caracterizada pela busca do 

progresso tecnológico para a industrialização dos países periféricos. Nas economias 

estruturadas a partir da superexploração do trabalho, o incremento tecnológico 

acabou por resultar na diminuição de postos de trabalho na esfera produtiva. Marini 

(1990, p. 31) explica: 

 
O progresso tecnológico caracteriza-se pela economia de força de trabalho 
que, seja em termos de tempo, seja em termos de esforço, o operário deve 
dedicar para a produção de uma certa massa de bens. É natural, portanto, 
que, globalmente, seu resultado seja a redução do tempo de trabalho 
produtivo em relação ao tempo total disponível para a produção, o que, na 
sociedade capitalista, se manifesta por meio da diminuição da população 
operária paralelamente ao crescimento da população que se dedica a 
atividades não produtivas, às que correspondem aos serviços. Essa é a 
forma específica que assume o desenvolvimento tecnológico em uma 
sociedade baseada na exploração do trabalho, mas não a forma geral do 
desenvolvimento tecnológico. 
 

 

Mais uma vez a classe trabalhadora dos países periféricos ficou a mercê de 

elevada exploração da força de trabalho em razão de uma busca de maior lucro 

capitalista. Com os salários baixos pagos aos trabalhadores, os bens produzidos não 

foram direcionados ao consumo popular, de modo que o mercado interno gerava 

uma demanda insuficiente para as indústrias nacionais, que buscavam novamente 

no mercado mundial demanda para as produções nacionais. 
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Distante do que teorizavam os cepalinos, a industrialização da América Latina, 

como mostrou Marini, não resultou num processo de desenvolvimento que 

garantisse à população desses territórios o acesso e o usufruto aos bens 

socialmente produzidos e sim um processo de continuidade na subordinação de 

suas economias às demandas oriundas do mercado mundial. 

Prado Júnior, dedicando-se à história nacional sob o ponto de vista da classe 

trabalhadora, negou a existência de um sistema feudal no país e, assim como outros 

autores marxistas, defendeu a tese de que o capitalismo desde o período colonial 

permeou o território nacional e que as relações estabelecidas com outros países são 

pautadas na dependência econômica e política das nações latino-americanas. Sobre 

a inserção da América Latina num sistema mundial, Prado Júnior (1999, p. 68) 

coloca: 

 
Os países da América Latina sempre participaram, desde sua origem na 
descoberta e colonização por povos europeus, do mesmo sistema em que 
se constituíram as relações econômicas que, em última instância, foram dar 
origem ao imperialismo, a saber, o sistema do capitalismo. São essas 
relações que, em sua primeira fase do capital comercial, presidiram à 
instalação e à estruturação econômica e social das colônias, depois nações 
latino-americanas. 

 
 

O processo de colonização nacional se deu em função da expansão do 

capitalismo mercantil. O país, desde sua constituição, esteve integrado ao sistema 

capitalista, pois sua base econômica, política e social é estruturada a partir da 

Europa, berço da civilização do capital. A vocação agroexportadora como 

especialização produtiva foi implantada desde o início da nossa sociedade, 

experimentando alguns ciclos agrícolas, que se consolidavam em função das 

oscilações econômicas do mercado europeu. 

Prado Júnior (1999) identifica que a base da produção nacional voltada para o 

atendimento do mercado externo, a intensa exploração e as péssimas condições de 

vida da classe trabalhadora são elementos que existem desde o período colonial e 

se reproduzem na trajetória do país. Características essas que insistem em se 

perpetuar e influenciam até hoje no processo de transformações societárias em 

âmbito nacional. De acordo com o autor, essa é a base da introdução e influência do 

imperialismo no Brasil. 

Assim como Marini, este intelectual também atesta que o país secundariza o 

seu mercado interno, ao priorizar a produção de artigos de exportação e que o 
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financiamento de capitais é direcionado para o atendimento da lógica da expansão 

capitalista pelo mundo. Cabe ressaltar nesta análise que a negligência na 

consolidação do mercado interno impediu também a integração territorial. Outro 

efeito do imperialismo foi a instalação de empresas associadas aos trustes 

internacionais em território nacional26. 

O processo de industrialização nacional gerou uma diversificação produtiva, 

modificando a estrutura agrária do país, mas reforçou sobre essas bases a natureza 

de uma economia que se integra ao sistema mundial através do fornecimento de 

produtos primários. Diz Prado Júnior (1999, p. 89): 

 
Embora numa forma mais complexa, o sistema colonial brasileiro continua 
em essência o mesmo do passado, isto é, uma organização fundada na 
produção de matérias-primas e gêneros alimentares demandados nos 
mercados internacionais. É com essa produção e exportação consequente 
que fundamentalmente se mantém a vida do país, pois é com a receita daí 
proveniente que se pagam as importações, essenciais à nossa subsistência, 
e os dispendiosos serviços dos bem remunerados trustes imperialistas aqui 
instalados e com que se pretende contar para a industrialização e 
desenvolvimento econômico do país. 
 

 

A abolição do trabalho escravo e a instituição do trabalho livre, 

contraditoriamente realizadas utilizando as bases do pensamento liberal, 

mantiveram e até intensificaram, segundo Prado Júnior (1999), a exploração dos 

trabalhadores. 

Da produção empreendida pelo intelectual, observa-se a contemporaneidade 

nas análises de que se arrastam pelo percurso histórico nacional a subordinação e a 

organização do mercado voltado ao sistema mundial. Além disso, a intensa 

exploração da classe trabalhadora impede que, com ou sem o advento da 

industrialização, difunda-se o desenvolvimento do país. 

Florestan Fernandes revela-se como um dos intelectuais mais influentes na 

interpretação da realidade brasileira, sob a influência da teoria do desenvolvimento 

desigual e combinado. No conjunto de sua obra, ele busca desmistificar o padrão de 

desenvolvimento da nossa sociedade, acumulando importantes reflexões para a 

produção crítica nacional. Martins (2005, p. 17) comenta sobre o pensamento do 

autor: 

 

                                            
26

 Prado Júnior pontua que o governo de Juscelino Kubitschek promoveu os interesses do capital 
nacional e internacional, buscando o apoio e a penetração dos trustes internacionais no país. 
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No cenário do nacional-desenvolvimentismo, as pesquisas sobre 
empresários, estudantes, negros, classe operária, Estado, procuravam 
identificar em diferentes categorias sociais os limites estruturais da 
mudança, a disposição ou indisposição para mudar, as resistências à 
mudança social e à possibilidade do desenvolvimento e da modernização. O 
Brasil moderno se propunha contra o Brasil arcaico. Mas ao mesmo tempo 
questionava-se o dualismo e tudo se encaminhava para um entendimento 
do nosso desenvolvimento como desenvolvimento desigual e combinado 
[...] que reflete a influência do trotskismo na formação política de Florestan 
Fernandes. 
 

 
Este autor se opõe à formulação teórica de que o subdesenvolvimento seria 

um estágio no processo de desenvolvimento e que tenderia a ser superado nas 

nações periféricas, a exemplo da história dos países centrais. Para ele, a periferia 

reproduz os traços estruturais do sistema capitalista, mantendo o que é essencial 

para a acumulação capitalista, mas existem diferenças fundamentais que resultam 

na dependência e no subdesenvolvimento dessas nações. Em outra passagem, 

Fernandes (2005, p. 348) demonstra claramente também a oposição à tese cepalina 

do alcance do desenvolvimento pela via da industrialização: 

 
Não adianta levar em conta alternativas utópicas da burguesia, alimentadas 
ideologicamente a partir de dentro e de fora (como, por exemplo: que a 
ampliação e a aceleração do desenvolvimento industrial promoveriam a 
destruição do “atraso econômico”, eliminando, por si mesmas, a 
dependência e o subdesenvolvimento; isto é suprimindo o caráter 
duplamente articulado da economia brasileira e removendo, portanto, por 
neutralizações de origem econômica, tecnológica e/ou política, as formas 
pré ou subcapitalistas de relações econômicas e a dominação imperialista). 
Na verdade, um maior controle do “atraso econômico” não implica, por si 
mesmo, supressão da dependência e do subdesenvolvimento. 
 

 

Nossa revolução burguesa, nos termos de Fernandes (2005), tem os traços 

da expansão do capitalismo com a manutenção do poder oligárquico. Foi um 

movimento da classe dominante que uniu os blocos hegemônicos do país para 

modernizar as formas de sociabilidade já existentes na nação. A expansão do 

capitalismo pelo mundo, orquestrada pelos países centrais, requer a parceria das 

nações periféricas, que se apresentam como territórios a serem explorados pela 

lógica capitalista. Fernandes (2005, p. 53), ao tratar da Independência do Brasil e da 

influência do liberalismo na formação da sociedade nacional, afirma: 

 
Desempenhou a função de redefinir, de modo aceitável para a dignidade 
das elites nativas ou da nação como um todo, as relações de dependência 
que continuariam a vigorar na vinculação do Brasil com o mercado externo 
e as grandes potências da época. [...] No fundo, porém, apenas encobria 
através de ficções toleráveis, diversas modalidades evidentes de 
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subordinação, que não seriam suprimidas nem alteradas, 
fundamentalmente, com a extinção do estatuto colonial.  

 

A transição do capitalismo competitivo para o capitalismo monopolista foi feita 

no Brasil por meio da associação das burguesias nacionais às burguesias dos 

países centrais, com o intuito de perpetuação da dominação de classe e 

sobrevivência do capitalismo. Sendo assim, o país continuou a se configurar como 

dependente de outras economias e servindo de base para a transformação 

capitalista. A acumulação capitalista seria, segundo ele, norteada por uma dupla 

articulação do desenvolvimento desigual interno e da dominação imperialista 

externa. 

Para a consolidação e a expansão capitalista, a estratégia utilizada pelas 

classes dominantes foi de apropriação do aparelho estatal para a defesa de seus 

interesses materiais e políticos, estabelecidos como se fossem interesses 

destinados a toda uma nação. Com isso, a detenção da esfera pública para uso de 

fins privados foi um elemento que se naturalizou nas relações sociais brasileiras. 

Fernandes (2005, p. 345) explica: 

 
Elas detêm um forte poder econômico, social e político, de base e de 
alcance nacionais; possuem o controle da maquinaria do Estado nacional; e 
contam com suporte externo para modernizar as formas de socialização, de 
cooptação, de opressão ou de repressão inerentes à dominação burguesa. 
[...] A burguesia não está só lutando, aí, para consolidar vantagens de 
classe relativas ou para manter privilégios de classe. Ela luta, 
simultaneamente, pela sobrevivência do capitalismo. 
 
 

Desta forma, o novo, que se apresentava com a expansão da industrialização 

e urbanização, surgiu sem romper com as determinações do passado, sendo esta a 

principal característica da nossa formação social. Em meio à introdução da 

economia industrial e suas modificações, mantém-se o caráter de dependência da 

economia nacional. 

A nossa herança colonial se perpetuou em todos os espaços sociais, trazendo 

a marca de uma sociedade que conservou o patrimonialismo, o peso da escravidão 

e impediu que os ideais democráticos se instalassem em nosso país.  

As classes dominantes nacionais simpatizaram com as ideias liberais de livre 

concorrência para o campo econômico, mas a liberdade e a igualdade que tal 

ideologia pregava para todos os cidadãos eram incompatíveis com as culturas do 

favor e do clientelismo, caracterizadas pela subordinação da vontade política das 
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classes subalternas a dos seus senhores, em troca de favores pessoais. O 

capitalismo desenvolvido no Brasil é, para Fernandes (2005, p. 353), um capitalismo 

selvagem: 

 
O “capitalismo possível” na periferia, na era da partilha do mundo entre as 
nações capitalistas hegemônicas, as “empresas multinacionais” e as 
burguesias das “nações em desenvolvimento” – um capitalismo cuja 
realidade permanente vem a ser a conjugação do desenvolvimento 
capitalista com a vida suntuosa de ricas e poderosas minorias burguesas e 
com o florescimento econômico de algumas nações imperialistas também 
ricas e poderosas. Um capitalismo que associa luxo, poder e riqueza, de um 
lado, à extrema miséria, opróbrio e opressão, do outro. 
 

 

Os frutos da expansão capitalista continuaram nas mãos das mesmas forças 

políticas, com destaque para os grandes proprietários rurais que dominavam no 

passado, e a classe trabalhadora continuou excluída do processo de apropriação da 

riqueza social, impedindo assim o desenvolvimento de uma economia nacional 

integrada. 

As transformações societárias do final do século XX foram devastadoras para 

a população mundial. Absorvidas pelo Brasil, tais mudanças se aglutinam às 

características de nossa formação social e histórica para aprofundar as 

desigualdades existentes entre burguesia e classe trabalhadora. 

Em meio à crise neoliberal nos anos 2000, que intensifica os índices de 

desigualdade social e aprofunda as péssimas condições de vida e de trabalho da 

classe trabalhadora, reaviva-se no pensamento econômico do país a ideologia 

desenvolvimentista, que passa a ser amplamente difundida e implementada no 

Estado brasileiro. 

 

1.3 As transformações societárias e as bases para a retomada do pensamento 

desenvolvimentista 

 

O capitalismo, ao vivenciar mais uma de suas crises (HARVEY, 2005), 

necessita reconfigurar suas estratégias para a manutenção da supremacia 

burguesa. Na tentativa de recuperação dos lucros necessários à reprodução do 

capital, bases do liberalismo sustentam as formulações do ideário neoliberal, 

afirmando que a crise do modelo econômico do pós-guerra, no final da década de 

1960, estava relacionada com os gastos sociais do Estado e com o poder das 

organizações sindicais e suas reivindicações por reajustes nos salários que 
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vigoravam no cenário do Welfare State, levando à destruição dos lucros 

empresariais e à inflação. 

A solução para a crise, segundo os neoliberais, partiria da diminuição dos 

gastos sociais e do poder dos sindicatos, da instauração de taxa de desemprego e 

de uma política de reforma fiscal. Para tanto, o Estado desempenharia um papel 

estratégico, onde deveria ser forte para combater o avanço das reivindicações 

sindicais e no controle do dinheiro, mas parco nas intervenções econômicas e 

sociais. 

O Consenso de Washington foi, então, um evento decisivo para demarcar as 

bases de atuação do neoliberalismo na América Latina e o Brasil foi um dos países 

que passou a seguir contundentemente as “regras do jogo”. A partir deste período, 

consolidam-se mudanças que invadem todas as esferas da vida social, passando 

por movimentos na economia, política, ideologia e cultura. 

O fenômeno da globalização rompe as fronteiras nacionais em nome do 

desenvolvimento de uma economia que se articula mundialmente, ancorada na 

consolidação do capital financeiro. O sistema capitalista se expande de maneira 

hegemônica, reconfigurando o papel dos Estados nacionais para a busca da 

inserção no mercado global, por intermédio da associação às empresas 

transnacionais, às instituições financeiras e aos organismos multilaterais. Analisando 

este processo, Ianni (1994, p. 3) assevera que 

 
[...] um processo histórico-social de vastas proporções, abalando mais ou 
menos drasticamente os quadros sociais e mentais de referência de 
indivíduos e coletividades. Rompe e recria o mapa do mundo, inaugurando 
outros processos, outras estruturas e outras formas de sociabilidade, que se 
articulam e se impõem aos povos, tribos, nações e nacionalidades. [...] Os 
territórios e as fronteiras, os regimes políticos e os estilos de vida, as 
culturas e as civilizações parecem mesclar-se, tensionar-se e dinamizar-se 
em outras modalidades, direções ou possibilidades. As coisas, as gentes e 
as ideias movem-se em múltiplas direções, desenraízam-se, tornam-se 
volantes ou simplesmente desterritorializam-se.  

 

O Estado reformado diminui seu papel interventor, mas ainda assim se mostra 

forte, pois para Iamamoto (2011, p. 123), o “[...] que muda é a direção 

socioeconômica da atividade e da intervenção estatal, estabelecendo novas regras 

para governar a favor do grande capital financeiro”. As nações atuam no 

desenvolvimento de medidas que liberalizam o mercado e incentivam o livre 

comércio, estruturando a base para a consolidação do capital financeiro. 

A mundialização do capital se ancora na financeirização da economia, 
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acreditando que as transações financeiras são capazes de gerar lucro, ou seja, de 

que o dinheiro por si só é capaz de se reproduzir. Tais atividades especulativas, 

apesar de se apoiarem na criação de mais-valia da esfera da produção material, 

acabam por causar a sua estagnação e até destruição (IAMAMOTO, 2011).  

Neste período, o mundo do trabalho passa por transformações em seu padrão 

de produção e consumo, que são impulsionadas pela intensificação do 

desenvolvimento científico e tecnológico difundidos globalmente e facilitam a queda 

do modelo de produção fordista-taylorista e a expansão da acumulação flexível. O 

trabalhador já não opera somente uma máquina, ele deve estar preparado para ser 

multifuncional, polivalente. No novo modelo de gestão, é também chamado a 

contribuir nas decisões da empresa. Programas de incentivo ao treinamento e à 

participação envolvem ideologicamente e cobram cada vez mais compromisso da 

classe trabalhadora com o crescimento dos negócios. Neste modelo, a segurança no 

trabalho é restrita a poucos funcionários, que suprem a demanda através da 

realização de horas extras. Resgata-se do passado os modos mais precarizados das 

relações de trabalho, materializados através de subcontratações, terceirizações e 

vínculos temporários (ANTUNES, 1998).  

O aperfeiçoamento de técnicas de informação possibilitam que partes de uma 

mesma mercadoria sejam produzidas por diversos países e que a comunicação e as 

decisões sejam estabelecidas em tempo real. As grandes corporações 

descentralizam-se, mas buscam territórios onde há a flexibilização das relações de 

trabalho e, portanto, possibilidade de maior exploração de mão de obra. Os países 

periféricos sofrem intensamente com essas estratégias, pois, ao mesmo tempo em 

que precisam se mostrar competitivos frente aos demais países, acentuam ainda 

mais as desigualdades regionais e sociais. Desta forma, o capital financeiro com a 

sua autonomia de investimento ofusca as possibilidades de organização dos 

governos nacionais e locais para a promoção do desenvolvimento. 

O campo ideológico desse novo período também passa por alterações. O 

discurso neoliberal estabelece que os seres humanos têm plena liberdade para o 

seu desenvolvimento, estimulando a competitividade, o individualismo e creditando 

unicamente ao indivíduo a responsabilidade por sua história de vida. A cultura passa 

a responder aos anseios dos nichos de mercado, onde se estabelecem padrões de 

mercadoria que subjugam as diferenças das diversas localidades. 

Sobre o processo de mudanças na sociedade brasileira, Arcoverde (2008, p. 
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108) destaca que 

 
[...] de meados da década de 1990 e até os dias atuais a sociedade brasileira 
vive e sofre processos de transformações econômicas e no mundo do 
trabalho, políticas, sociais, culturais e simbólicas em ritmo acelerado. Dentre 
tais transformações comparece a financeirização do capital, a 
internacionalização da economia ou globalização articulada com o ideário 
neoliberal, e o redimensionamento da divisão internacional do trabalho, como 
marcos importantes da expansão capitalista. 
 

 
Tais estratégias de retomada da supremacia burguesa causaram profundos 

impactos na questão social. Desemprego estrutural e heterogeneização da classe 

trabalhadora gerados pela reestruturação do modelo produtivo, retração do poder 

sindical e dos movimentos de luta do trabalho contra o capital, diminuição dos 

direitos sociais e da atuação do Estado na oferta de políticas sociais são alguns dos 

resultados das mudanças que conduziram a processos cada vez maiores de 

opressão da classe trabalhadora do mundo e do Brasil.  

Concretamente, o processo de globalização foi norteado pelos interesses do 

grande capital, que se perpetua através da busca incessante por volumes cada vez 

maiores de dinheiro advindo de especulações financeiras. No entanto, verifica-se 

que a inserção dos países periféricos no circuito global reproduz o que se constata 

através da história, o lugar de subordinação e de dependência. Ficou evidente que 

os modelos de sociedade instalados pelo mundo estavam longe de reconhecer a 

necessidade de superação da desigualdade social, despertando mobilizações 

sociais contra tal ideário. No que diz respeito aos efeitos da globalização sobre a 

sociedade, Neves (2009, p. 42) afirma que 

 
[...] o fenômeno da globalização expressa também um espraiamento célere 
de um modelo excludente e liberado de qualquer freio político-institucional. 
O que move esse modelo são interesses concretos, particulares, das forças 
econômicas mais poderosas do mundo – com destaque para o papel e 
desempenho hegemônico dos Estados Unidos. 
 

 

Cabe destacar que foram grandes os impactos das transformações 

societárias em Pernambuco, atingindo diretamente o território estudado. A atividade 

sucroalcooleira foi afetada pela retração do aparelho estatal, com a política 

neoliberal. Historicamente amparados pelo Estado, tendo em vista a influência dos 

empresários desse ramo junto ao poder público, os negócios da cana em 

Pernambuco sofreram um abalo com o enxugamento da máquina pública.  

A extinção do IAA, nos anos 1990, significou o fim dos subsídios por meio 
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dessa política estatal. Durante quase seis décadas, o setor canavieiro contou com 

essa autarquia governamental para a realização de uma forte intervenção no ramo 

do açúcar e do álcool. As crises de produção em decorrência de fatores como baixa 

tecnologia do setor produtivo, de condições climáticas e de concorrência com outros 

países foram historicamente controladas com o apoio estatal. 

Nesse período, altera-se o cenário da zona canavieira pernambucana, que 

sem condições de se manter competitiva frente à região Centro-Sul, registra um 

movimento de usinas transferidas para a região Centro-Oeste e falências. De um 

total de 43 usinas instaladas em Pernambuco, apenas 26 sobreviveram aos ajustes 

dos anos 1990. Dentre elas, a Usina Central Barreiros decretou falência. Aquelas 

que continuaram a funcionar passaram por processos de reestruturação produtiva, 

mediante ajustes e redução nos postos de trabalhos. 

Com a instabilidade e as turbulências da economia, crises financeiras se 

alastram pelo mundo na contemporaneidade, estabelecendo um quadro de crise 

conjuntural do capital que, associada ao estado de ebulição da luta de classes neste 

período, exige dos grupos dominantes uma revisão no modelo de sustentação da 

hegemonia27 capitalista, pois ficou cada vez mais notória a incapacidade do sistema 

capitalista de satisfazer as necessidades de todas as pessoas. 

Sendo assim, são lançadas estratégias políticas e econômicas com o objetivo 

de aliviar as mazelas sociais presentes na sociedade, sem romper com as bases do 

neoliberalismo. O neodesenvolvimentismo consolida-se como um projeto que 

promete articular crescimento econômico com desenvolvimento social e ambiental 

(MOTA, 2010). 

 

1.3.1 Neodesenvolvimentismo e o resgate do debate sobre o desenvolvimento 

nacional 

 

O neodesenvolvimentismo caracteriza-se pela proposta de atribuir ao Estado 

o papel de impulsionador da economia nacional, com investimentos em obras 

públicas e o financiamento de grandes corporações privadas dispostas a competir 

                                            
27

 Coutinho (2011) descreve sucintamente o conceito de hegemonia de Gramsci como a direção 
político-ideológica fundada no consenso, diversa porém complementar da dominação fundada na 
coerção. Desta maneira, as classes buscam ganhar aliados para as suas posições. Na transição ao 
socialismo, segundo este intelectual, a busca da hegemonia deve vir antes da tomada de poder. A 
classe revolucionária deve ser dirigente antes de ser dominante. 
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mundialmente, intervenções estas que em nenhum momento pretendem retirar o 

poder de livre atuação do mercado. 

Os teóricos que subsidiam a formulação deste ideário propõem uma terceira 

via de desenvolvimento, que congregue os elementos positivos do neoliberalismo e 

do velho desenvolvimentismo. Sampaio Júnior (2012, p. 679) afirma: 

 
O desafio do neodesenvolvimentismo consiste, portanto, em conciliar os 
aspectos “positivos” do neoliberalismo — compromisso incondicional com a 
estabilidade da moeda, austeridade fiscal, busca de competitividade 
internacional, ausência de qualquer tipo de discriminação contra o capital 
internacional — com os aspectos “positivos” do velho desenvolvimentismo — 
comprometimento com o crescimento econômico, industrialização, papel 
regulador do Estado, sensibilidade social. 
 
 

Aliada a isso, a proposta impulsionou fortemente a política social de combate 

à pobreza, através da implementação de programas de transferência de renda 

capazes de possibilitar o consumo às camadas populares, a ampliação de 

microcrédito e ainda o investimento no capital humano com mudanças nas políticas 

educacionais. 

Dentre as teorias que influenciaram a formulação deste paradigma, destaca-

se a produção de Amartya Sen (2000). O teórico afirma que o desenvolvimento não 

se restringe à ideia de crescimento econômico, mas a um processo de expansão das 

liberdades humanas, que dependem também de fatores como o acesso aos serviços 

de saúde, educação e o gozo dos direitos civis. Ele defende a livre atuação do 

mercado e a intervenção estatal para oportunizar a expansão da capacidade de 

acesso dos indivíduos ao bem-estar. As políticas sociais devem, segundo ele, estar 

voltadas à garantia de oportunidades sociais que ofereçam condições para que os 

agentes individuais desfrutem do mercado. Sen (2000, p. 18) coloca que 

 
Às vezes a ausência de liberdades substantivas relaciona-se diretamente 
com a pobreza econômica [...] Em outros casos, a privação de liberdade 
vincula-se estreitamente à carência de serviços públicos e assistência 
social, como por exemplo a ausência de programas epidemiológicos, de um 
sistema bem planejado de assistência médica e educação ou de instituições 
eficazes para a manutenção da paz e da ordem locais. Em outros casos, a 
violação da liberdade resulta diretamente de uma negação de liberdades 
políticas e civis por regimes autoritários e de restrições impostas à liberdade 
de participar da vida social, política e econômica da comunidade. 
 

 
Ainda na lógica deste teórico, o usufruto do mercado seria potencializado 

então com a implementação focalizada de políticas públicas estratégicas, dentre elas 
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o acesso à educação. Esta política permite o desenvolvimento das capacidades 

humanas e possibilita que o cidadão se torne competitivo para ingressar na 

economia mundial e a nação conquiste a equidade social. 

Apesar de evidenciar a necessidade de criação de alternativas ao processo 

de precarização da vida da classe trabalhadora causada pelas políticas neoliberais, 

as ideias apresentadas por Sen e seu grupo de ideólogos não rompem com a lógica 

da tradição liberal de autonomia do mercado. Sendo assim, caracteriza-se como 

mais uma ação das classes dominantes de reforma de suas propostas, sem 

mudanças nas bases, para garantia de sua legitimidade e hegemonia. 

Pochmann (2010), em seu livro “Desenvolvimento e Perspectivas Novas para 

o Brasil”, afirma contundentemente a derrocada do neoliberalismo no Brasil, com 

críticas aos modelos de financeirização da economia e de afastamento do Estado 

para a autorregulação do mercado. Segundo ele, a crise do ano de 2008 abriu a 

possibilidade de instauração de uma nova fase do desenvolvimento capitalista, tendo 

em vista que a sociedade contemporânea vive um contexto diferente, o de 

globalização. Sendo assim, o capitalismo pós-crise exige um modelo de Estado que 

atue em relação com o mercado e com a sociedade. 

O caminho adequado para a sustentação do desenvolvimento econômico, 

ambiental e social será estabelecido, segundo ele, por meio de uma reforma do 

Estado, onde a máquina pública passe a enfrentar desafios nacionais como a 

questão demográfica, a situação regional, a promoção do desenvolvimento ancorada 

na sustentabilidade ambiental e na retomada dos investimentos públicos e privados.  

Na visão do autor, este novo modelo conduz à aliança social, pois contempla 

os diferentes estratos da sociedade. Para ele, um exemplo disso é a existência de 

uma trajetória de ascensão social vivida pela base da pirâmide social brasileira, que 

atualmente está protegida por alguma política de acesso à renda. 

Para o autor, o início do século XXI é demarcado por uma mudança na 

realidade socioeconômica do Brasil, que só foi possível através da redefinição do 

papel do Estado. A atual conjuntura de fortalecimento da economia nacional, 

segundo ele, tem permitido ao país um papel de destaque na expansão econômica 

mundial. 

A política pós-neoliberal, de acordo com Pochmann, se sustenta em quatro 

pilares fundamentais, que são: o abandono da ideia de que o alcance da 

estabilidade monetária seria suficiente para a promoção do desenvolvimento e a 
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retomada da atuação do Estado; o forte investimento estatal nas políticas sociais; a 

construção da autonomia da economia nacional e o reposicionamento do país na 

geopolítica mundial. Com isso, Pochmann (2013) chega a defender que, amparado 

nas bases da Constituição Federal de 1988, está instalado no país o Estado de 

Bem-Estar Social. 

É evidente que a perspectiva dessas iniciativas não pretendem romper com o 

grande capital e muito menos intervir no cerne da questão social. Trata-se de uma 

tentativa de desenvolvimento nacional visando à inserção competitiva na economia 

globalizada, com o alívio das iniquidades sociais provocadas por tal movimento, a 

partir de uma visão reformista, que se propõe a propagar um capitalismo que traz 

nas suas intervenções a necessidade de redução da pobreza, mas que preza 

primordialmente pelo aumento da riqueza dos oligopólios nacionais, não cabendo, 

portanto, a crença numa construção do Estado de Bem-Estar Social brasileiro, 

segundo analisa Pochmann.  

O economista Bresser-Pereira (2006, 2013) também tem acumulado 

publicações que tratam sobre o neodesenvolvimentismo. Para ele, o Novo 

Desenvolvimentismo configura-se como um terceiro discurso em alternativa aos 

paradigmas do populismo e da ortodoxia convencional. Este movimento recupera as 

ideias de nação e nacionalismo como perspectivas propulsoras da estratégia 

nacional de desenvolvimento. Sendo assim, na visão dele, as instituições e as 

políticas econômicas devem ser planejadas e implementadas tendo como objetivo 

central o interesse nacional. Na busca pelo desenvolvimento econômico e pela 

inserção competitiva do país na escala mundial, o teórico defende que as classes 

sociais se unam num acordo nacional em função do objetivo comum. Nos termos do 

autor (2006, p. 10): 

 
A nação envolve uma solidariedade básica entre as classes quando se trata 
de competir internacionalmente. Empresários, trabalhadores, burocratas do 
Estado, classe média profissional e intelectuais podem entrar em conflitos 
entre si, mas sabem que têm um destino comum, e que este depende de 
seu êxito em participar de forma competitiva do mundo dos Estados-Nação. 
 

 
Ao atuar junto aos mais pobres e, ao mesmo tempo, atender às exigências 

das classes dominantes, a ideologia desenvolvimentista adotada pelo Estado 

conseguiu conciliar diferentes interesses, minando a luta de classes e trazendo a 

perspectiva de convivência entre os diferentes grupos, onde deve prevalecer o 
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interesse geral de desenvolvimento da nação (MOTA et al., 2010). 

Ademais, é um ideário que transfere para os indivíduos, depois de acessarem 

políticas de combate ao pauperismo, a responsabilidade pela elevação da qualidade 

de vida que, segundo a teoria, vai depender do esforço despendido durante a 

formação profissional, ofuscando o debate sobre a estrutura que alicerça as relações 

sociais desiguais desta sociedade, geradas pelo modo de apropriação da riqueza 

socialmente produzida no sistema capitalista. 

A proposta neodesenvolvimentista ganha força já no primeiro mandato do 

governo Luís Inácio Lula da Silva, no período de 2003 a 2006, seguindo as 

orientações dos organismos internacionais, tendo continuidade até nos dias atuais, 

com a falsa ideia de rompimento dos governos de esquerda com as políticas 

neoliberais. Sobre esta trajetória, Mota (2010, p. 35) afirma que 

 
[...] a era Lula foi palco da conciliação de iniciativas aparentemente 
contraditórias: as diretrizes do receituário liberal e a pauta 
desenvolvimentista. Note-se que na primeira etapa do seu mandato foram 
realizadas as contrarreformas da previdência e da educação, concomitante 
ao aumento das taxas de juros; enquanto no mesmo período era expandida 
a assistência social, o crédito ao consumidor, os empréstimos populares e 
os aumentos de salário mínimo. Através da mediação do mercado e do 
crescimento econômico induzido pelo Estado, o governo atendeu algumas 
das reivindicações das classes subalternas ao tempo que assegurou as 
exigências das classes dominantes. 
 

 
Com base nas análises críticas sobre a formação social brasileira e sua 

inserção na economia mundializada, convém destacar que assim como as 

formulações desenvolvimentistas, o neodesenvolvimentismo desconsidera fatores 

que persistem em se fazerem presentes na nação e impedem que qualquer proposta 

de mudança da realidade se torne real: a relação de dependência do país com 

países centrais e a gritante desigualdade social, amparada pela superexploração da 

força de trabalho. Sampaio Júnior (2012, p. 682), ao tratar sobre a economia 

brasileira e as formulações neodesenvolvimentistas, pontua: 

 
A perda da perspectiva do todo faz desaparecer não apenas os vínculos 
orgânicos entre os diversos componentes do ajuste liberal (processo de 
liberalização, desregulamentação e privatização, estabilidade da moeda, Lei 
de Responsabilidade Fiscal, superávits primários, limite ao endividamento 
do setor público, ataque aos direitos trabalhistas), como também os efeitos 
da ordem global sobre as condições de funcionamento da economia 
brasileira (livre mobilidade dos capitais, perda de soberania monetária, 
impotência dos centros internos de decisão diante dos movimentos 
especulativos do capital internacional, restrição à expansão do mercado 
interno, bloqueios à política industrial, antagonismo entre políticas 



 57 

macroeconômicas e gasto público, concorrência entre políticas sociais 
universalistas e políticas sociais assistencialistas). 
 

 

Observa-se no território barreirense que nos anos 2000, período de atuação 

de governos neodesenvolvimentistas, houve um crescimento no número de 

assentamentos rurais, mediante a desapropriação de terras ociosas e repasse para 

famílias de agricultores do município. Também cresceram as políticas sociais de 

acesso ao microcrédito, de assistência técnica e de incentivo à comercialização da 

produção agrícola28. Tais medidas resultam de respostas estatais a reivindicações 

históricas dos movimentos sociais do campo. No entanto, como veremos no quarto 

capítulo deste trabalho, são ações que ainda repercutem timidamente na vida dos 

agricultores familiares do território. Sobre o campesinato e a implementação de 

políticas neodesenvolvimentistas para esta população, Boito Jr. (2012) afirma que 

 
Reivindica assistência técnica, financiamento para a produção, mercado e 
preço para seus produtos. Os governos neodesenvolvimentistas têm 
atendido, de maneira parcial, essas reivindicações com o financiamento à 
agricultura familiar, que, embora insuficiente, cresceu muito quando 
comparado com o que havia na era FHC. 
 
 

Ao contrário do entusiasmo neodesenvolvimentista, o que se percebe é que 

diante do imperialismo e das transformações societárias do final do século XX, são 

cada vez mais intensas as relações estabelecidas entre os países e a incontrolável 

expansão do capital, onde a vulnerabilidade dos países periféricos frentes à 

financeirização da economia orquestrada pelos países centrais se aprofunda, 

mediante a satisfação de interesses burgueses externos e internos. 

No ano de 2015, torna-se evidente para todos que a mais devastadora crise 

do capitalismo monopolista não passaria sem causar efeitos deletérios sobre a 

economia dos países periféricos. Neste processo, é para o elo mais fraco deste 

sistema articulado globalmente, constituído pelas nações dependentes, que se 

transferem os piores impactos da crise. 

                                            
28

 Dentre as políticas sociais implementadas e potencializadas, destacamos as linhas de crédito do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a ampliação de créditos do 
Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF), os programas de comercialização como o 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 
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CAPÍTULO 2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O TERRITÓRIO BARREIRENSE 

 

 Neste capítulo, tratamos de apresentar os elementos econômicos, políticos, 

culturais e naturais preponderantes para a formação e para a configuração do 

território barreirense. Para isso, discutimos a categoria território e sua influência na 

formulação de políticas sociais, dialogamos com a formação social e histórica de 

territórios dominados pela cultura da cana-de-açúcar e com a formação de Barreiros 

e apresentamos ações que apontam para reconfigurações recentes no território 

barreirense. 

 

2.1 A retomada do debate sobre o território e a influência na formulação de 

políticas sociais  

 

Os anos 1970 trouxeram a retomada do debate sobre o território. Esta 

categoria veio à tona novamente numa perspectiva interdisciplinar, em função das 

mudanças ocorridas na sociedade. A complexidade dos problemas socioambientais 

demandava que às condições naturais do território fossem associados outros 

aspectos. A articulação do conhecimento geográfico com a sociologia, a economia e 

outras ciências permite que a análise da relação espaço-tempo absorva as 

contradições que se processam nesta sociedade. 

Os pensadores percebem que a aproximação com o processo formativo e o 

cotidiano dos territórios pode ser qualificada quando realizada com a observação 

das condições naturais e das relações sociais. Para a compreensão da dinâmica dos 

territórios, relacionar a ação humana com a natureza é essencial. 

Sendo assim, destacam-se nesse debate as elaborações dos autores 

marxistas, que agregaram às discussões a influência das relações sociais de 

produção na configuração do território. A necessidade de reprodução social e 

biológica dos sujeitos gera a interação deles no ambiente. Essas interações, 

ocorridas localmente e/ou por influência de outras escalas, interferem no 

desenvolvimento dos territórios. 

No modo de produção capitalista, as relações tecidas nos territórios 

desenvolvem-se baseadas no antagonismo entre capital e trabalho. Harvey (2005) 

estabelece que o território tem historicamente sido dominado pelas dinâmicas do 
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capital. Em sua teoria, ele afirma a importância da dimensão espacial para a 

reprodução do capital, que, no processo de acumulação, concentração e 

centralização e de superação das crises, gera desigualdades entre os espaços. 

 
Nossa tarefa é elaborar uma teoria geral das relações espaciais e do 
desenvolvimento geográfico sob o capitalismo que possa, entre outras coisas, 
explicar a importância e a evolução das funções do Estado (locais, regionais, 
nacionais e supranacionais), do desenvolvimento geográfico desigual, das 
desigualdades inter-regionais, do imperialismo, do progresso e das formas de 
urbanização, etc. Apenas desse modo podemos entender como as 
configurações territoriais e as alianças de classes são formadas e 
reformadas; como os territórios perdem ou ganham poder econômico, político 
e militar (HARVEY, 2005, p. 144). 
 
 

Raffestin (1993) demarca a existência de diferenças nos conceitos de espaço 

e território. Espaço para ele é a realidade material, que existe antes de qualquer 

ação e conhecimento. Já o território é composto por relações de produção e, 

portanto, relações de poder. Estas não ficam restritas somente ao Estado, todas as 

pessoas que empregam energia em alguma ação contribuem para a formação de 

territórios. Sendo assim, o poder é desenvolvido pelos homens através das relações 

sociais, se manifestando em múltiplas escalas. Segundo o autor, 

 
O Estado está sempre organizando o território nacional por intermédio de 
novos recortes, de novas implantações e de novas ligações. O mesmo se 
passa com as empresas ou outras organizações, para as quais o sistema 
precedente constitui um conjunto de fatores favoráveis e limitantes. O mesmo 
acontece com um indivíduo que constrói uma casa ou, mais modestamente 
ainda, para aquele que arruma um apartamento. Em graus diversos, em 
momentos diferentes e em lugares variados, somos todos atores 
sintagmáticos que produzem 'territórios' (1993, p. 9). 

 

Para este autor, mesmo que os limites não estejam explícitos e não sejam 

abordados, fica claro que ao se tratar de território há a delimitação da ação de poder 

de um dado grupo sobre um lugar. Com Raffestin (1993), amplia-se, pois, a noção 

de território como um poder que está situado em todas as relações espaciais. 

A partir dessas e de outras contribuições, o território pode ser caracterizado a 

partir da relação de aspectos econômicos, políticos, culturais e naturais. As 

multiescalaridades passam a ser consideradas para a análise da composição do 

território, o que significa dizer que a formatação do mesmo é constituída pela 

influência de determinações de diversas escalas, da local até a global. Evidencia-se 

também que o tempo histórico é preponderante para entender os movimentos 

estruturais e conjunturais do território. A relação das ações que acontecem no 
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presente (tempo curto) com aquelas desenvolvidas no passado (tempo longo) 

embasam o movimento de compreensão das continuidades e mudanças ocorridas 

na configuração de um território. 

A análise social, segundo Santos (1999), requer o entendimento do território 

usado, aquele que é um conjunto indissociável de objetos e ações, reunindo formas 

e vidas, e não apenas o território em si. O sistema de objetos é formado por tudo o 

que existe na Terra, natural ou artificial, e o sistema de ações são processos 

determinados por finalidades e, portanto, realizados pelos homens. Os objetos 

colocam-se como instrumentos a serviço do homem e, na atual fase do capitalismo, 

os objetos são cada vez mais artificiais e as ações humanas frequentemente 

conduzidas por uma racionalidade alheia. Logo, o território usado é fruto das 

relações sociais estabelecidas na sociedade. 

Situando o território como categoria de análise, ao nosso ver, como um 

espaço de reprodução das relações sociais desiguais, demarca-se que nem sempre 

ele é delimitado por um lugar. “O lugar encerra, o espaço da vivência e da 

convivência, e possui como ponto de referência o cotidiano - imprescindível para a 

compreensão da sociedade” (SCHNEIDER; TARTARUGA, 2004, p. 9). Suas 

referências estão vinculadas e influenciadas por relações estabelecidas pelo modo 

de produção vigente na sociedade. As transformações societárias influenciadas pelo 

capitalismo monopolista, imperialismo, desenvolvimento tecnológico, financeirização 

da economia e globalização permitem que muitas decisões e transações sejam 

executadas para além dos limites do lugar. 

Ainda recorre-se a Santos (1999) quando este chama a atenção para o 

funcionamento do território em tempos de globalização, através de horizontalidades, 

compreendidos como espaços contíguos ligados por uma continuidade territorial e 

ainda através das verticalidades, formados por pontos distantes e ligados por redes. 

O espaço local, segundo ele, é o espaço vivido por vizinhos, de resistência e 

solidariedade da sociedade civil, enquanto as redes técnico-científico-informacionais 

são comandadas por um conteúdo ideológico de globalização perversa, 

expressando assim um embate entre as dimensões local e global que se 

reproduzem contraditoriamente. 

As expressões da questão social neste contexto de crise mundial e de 

intensificação das desigualdades sociais exigem uma releitura das suas formas de 

enfrentamento, como foi discutido anteriormente. O desenvolvimento foi durante um 
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tempo mensurado apenas através de índices de crescimento econômico. Neste 

momento, o crescimento da renda e do Produto Interno Bruto apresentavam-se 

como indicadores considerados suficientes para a identificação da pobreza e da 

qualidade de vida das pessoas. 

Ao final do século XX, muitos dos modelos vigentes de desenvolvimento 

econômico não proporcionavam mudanças reais nas realidades socioeconômicas e 

concomitantemente afloravam no mundo discussões sobre o impacto do crescimento 

econômico por meio da industrialização no meio ambiente. São formulados, então, 

os modelos de desenvolvimento humano e desenvolvimento sustentável. 

 

O atrelamento destes dois processos (crise do desenvolvimento e 
fortalecimento do ambientalismo) foi, em grande parte, responsável pela 
retomada do estudo e da importância teórica do desenvolvimento, desta vez 
recheado de adjetivos (desenvolvimento social, humano, regional, rural, 
local, territorial, sustentável, etc.) (AGUIAR et al., 2009, p. 2). 

 

O desenvolvimento econômico global, no modo de produção capitalista, 

atingiu desigualmente as regiões dos estados nacionais. Algumas localidades 

integraram seus sistemas de produção às demandas transnacionais enquanto outras 

tiveram seus potenciais econômicos desprezados pelo sistema. Empresas 

transnacionais, instituições financeiras e organismos multilaterais são responsáveis 

pelas decisões tomadas pelo mundo. Este processo produziu tantos impactos na 

sociedade que alguns teóricos atribuem a ele um movimento de desterritorialização, 

que, para Ianni (1994, p. 101) acontece quando 

 
Alteram-se as noções de espaço e tempo. Quando não é mais nítido o ponto 
de referência ou o momento preciso, os acontecimentos largam-se por 
distintos lugares e épocas. Mesclam-se, confundem-se e rearticulam-se 
povos e culturas, signos e significados, realidades e imaginários. A própria 
localização evidente, indiscutível, pode tornar-se irrelevante. É como se um 
novo tecido, outra malha, recobrindo e impregnando o mundo, alterasse a 
geografia e a história. 
 
 

Para os ideólogos do capital, o território passa a ser visualizado como um 

fator determinante para potencializar o desenvolvimento pelo fato de conseguir 

aglutinar os recursos existentes num lugar, tais como instituições, pessoas e forças 

naturais.  

No intuito de se consolidar, a abordagem de desenvolvimento territorial tem se 

amparado nos argumentos de descentralização e participação nas políticas públicas, 
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absorção das dimensões social, política e ambiental na perspectiva de 

desenvolvimento e a valorização das raízes históricas e geográficas presentes no 

território. O desenvolvimento territorial objetiva “[...] a integração do território à 

dinâmica de mercado, com o intuito de adensar as relações mercantis e, com isto, 

responder ao desenvolvimento enquanto acumulação do capital através do espaço e 

do tempo” (GERALDI, 2012, p. 160).  

Os Estados agregam o conceito de território no planejamento das políticas 

sociais, numa abordagem que pretende que o desenvolvimento nacional seja 

impulsionado por meio do território. 

Para atender à lógica de inserção nacional no mundo globalizado, o Estado 

brasileiro, sob a influência de organismos internacionais, referenciou-se em 

experiências exitosas de outros países para a implementação de políticas sociais 

demarcadas a partir dos territórios, exaltando uma lógica de potencializar o 

desenvolvimento local para a sua integração à economia global. 

Desta forma, o país assumiu o conceito do desenvolvimento territorial 

compilado para os países periféricos pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). As intervenções do Estado utilizando a abordagem 

territorial de desenvolvimento estão amparadas no objetivo fundamental da Carta 

Magna de 1988, que estabelece a erradicação da pobreza e da marginalização e a 

redução das desigualdades sociais e regionais. Nela, há também a ênfase aos 

princípios de descentralização e municipalização das políticas sociais.  

Destacam-se o uso desta abordagem nas políticas de desenvolvimento rural, 

como se vê no documento “Referências para o Apoio ao Desenvolvimento 

Territorial”, do Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA, 2004, p. 3), onde 

estabelece a missão da Secretaria de Desenvolvimento Territorial como a de “[...] 

apoiar a organização e o fortalecimento institucional dos atores sociais locais na 

gestão participativa do desenvolvimento sustentável dos territórios rurais e promover 

a implementação e integração de políticas públicas”.  

Os Planos Plurianuais do Governo Federal de 2008-2011 e 2012-2015 

estabelecem como desafio nacional a redução das desigualdades regionais. O 

primeiro estabelece como objetivo a redução das desigualdades regionais a partir 

das potencialidades locais do Território Nacional; já o plano de 2012-2015 delimita 

quatro cenários e dentre eles estão a caracterização e as projeções para o cenário 

regional, que estabelecem a educação como uma das políticas capazes de reverter 
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as discrepâncias entre os territórios da nação. 

Na Política Nacional de Desenvolvimento Regional, do Ministério de 

Integração Nacional e Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura 

(IICA), fica clara a ideia de que para a consolidação de um desenvolvimento 

territorial é necessária a atuação de todas as áreas do governo, dentre elas o 

Ministério de Educação, que segundo o documento é um dos “diretamente 

responsáveis pelas políticas de forte impacto social”. Em conformidade com esse 

pensamento, a política de educação profissional será considerada uma das 

principais responsáveis por potencializar o desenvolvimento dos territórios, como 

veremos no terceiro capítulo deste trabalho. 

A abordagem territorial é proposta com a intenção de possibilitar que a 

comunidade local se fundamente nas suas dinâmicas político-sociais para a 

formulação de um modelo apropriado ao seu desenvolvimento. É um modelo que 

tem como diretrizes a descentralização e a democratização nas decisões político-

administrativas. Seguindo a lógica utilizada pelo Estado, Aguiar et al. (2009, p. 9) 

afirmam que 

 
[...] trata-se de observar [...] a capacidade da sociedade se organizar e intervir 
na gestão de seu território. Essa abordagem funda outro marco institucional 
para o desenvolvimento, onde o elemento central é justamente a construção 
social em torno das ideias, do debate e das decisões tomadas nos fóruns e 
instituições. 
 
 

Considerado como um campo frutífero para a compreensão dos conflitos 

gerados por essas relações, observa-se que a abordagem territorial de 

desenvolvimento tem se colocado, a partir do reconhecimento de muitos, como uma 

possibilidade de intervenções qualificadas no campo das políticas sociais. “[...] O 

território é o terreno das políticas públicas, onde se concretizam as manifestações da 

questão social e se criam os tensionamentos e as possibilidades para seu 

enfrentamento” (COUTO et al., 2010, p. 50).  

Destaca-se a visão de Schneider e Tartaruga (2004) quando afirmam que o 

uso do território como abordagem para instrumentalizar a prática, ou seja, a ação do 

Estado, ignora o arcabouço teórico desenvolvido pela ciência, neutralizando suas 

contradições e sua vinculação com a reprodução de relações sociais desiguais e 

passa a estabelecer o território apenas como sinônimo de espaço ou região para 

delimitar sua proposta de intervenção. 
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Desse modo, a abordagem territorial do desenvolvimento pressupõe a ação 
sobre o espaço e a mudança das relações sociais nele existentes. Portanto, 
seus objetivos são, prioritariamente, instrumentais e práticos e, por esta 
razão, não se pode reivindicar ou reclamar das perspectivas ou abordagens 
territoriais por serem a-teóricas, pois foi exatamente com esta finalidade que 
foram elaboradas (SCHNEIDER; TARTARUGA, 2004, p. 11). 
 

 

Constata-se que a disseminação do modelo de gestão territorial, apesar de se 

apresentar como um fértil espaço de questionamento das relações desiguais e com 

viabilidade de reacender a luta de classes nas territorialidades, tem, na verdade, 

servido como estratégia do Estado para disseminação da crença de que o país tem 

condições de promover um modelo de desenvolvimento que beneficiará a todos 

através do foco das intervenções nos territórios, consolidando a ideologia do 

consenso de classes.  

 
É necessário evidenciar com rigor teórico-metodológico que o debate 
difundido hegemonicamente com apelo às políticas sociais territoriais e 
territorializadas estão carregadas da expressão ideológica e política pós-
moderna, para a formação de novos pactos e consensos sociais, em prol da 
manutenção do status quo (ABREU, 2012, p. 06). 
 

 

Associar as políticas sociais à base territorial significa também uma busca de 

eficácia, tendo em vista os parcos recursos disponíveis para a operacionalização de 

tais ações. A partir deste modelo, as políticas sociais se aproximaram das realidades 

locais, com um orçamento público ainda baseado na concepção da redução de 

gastos sociais e com foco na transferência de renda para dinamização da economia 

e adesão das massas. Políticas essas que tentam reverter a inserção subordinada 

do país na divisão internacional do trabalho e a característica de desenvolvimento 

desigual. 

O território que nos propomos a analisar neste estudo produziu durante 

grande parte da trajetória histórica para a agroexportação, como veremos no ponto a 

seguir. Território que, em função das condições naturais, atraiu uma atividade 

econômica, subsidiada pelo poder político, e essa atividade econômica enraizou 

uma cultura, a cultura da cana-de-açúcar. No entanto, a produção em larga escala 

resultou na apropriação privada dos lucros e não no desenvolvimento do município. 

 

 

 



 65 

2.2 Formação social e histórica em territórios dominados pela cultura da cana-

de-açúcar 

 

 A compreensão das múltiplas determinações que permeiam o município de 

Barreiros remete à discussão da formação social e econômica brasileira, com 

destaque para a influência da cultura da cana-de-açúcar nesta sociedade. O resgate 

dos elementos históricos é, pois, de fundamental importância para apreender o 

movimento real deste território. 

 O processo de colonização brasileira por Portugal foi realizado sob a 

influência da necessidade de defesa das terras conquistadas das ameaças de 

ocupação por outras nações europeias, que vinculavam a legitimidade da posse ao 

uso do território. A pressão política exercida pela Holanda, França e Inglaterra e a 

esperança da existência de metais preciosos nas terras descobertas levaram os 

portugueses a pensar numa maneira de ocupação dos solos americanos 

(FURTADO, 2007).  

Sendo assim, uma série de fatores contribuiu para que Portugal envidasse 

esforços na implementação de um empreendimento agrícola de grande porte. O 

açúcar, especiaria muito procurada no mercado europeu do século XV, foi o artigo 

escolhido para ser produzido em terras brasileiras com o intuito de exportação. O 

domínio das técnicas de produção e de equipamentos para a fabricação do açúcar e 

do tráfico de escravizados pelos portugueses, a capacidade de comercialização e 

financiamento dos holandeses facilitaram a consolidação da monocultura canavieira 

como a principal atividade econômica durante muitos anos no Brasil.  

Cabe destacar que a costa nordestina foi a primeira região a ser explorada 

pelos portugueses e que na Zona da Mata, por suas características naturais29, a 

cultura canavieira se expandiu fortemente, constituindo-se como elemento 

impulsionador da formação dos territórios, que passaram a se configurar em função 

dessa atividade econômica. A partir deste dado da realidade, percebemos que o 

território, para além do ambiente físico, é constituído por elementos econômicos, 

políticos, culturais e naturais. 

O povoamento da Zona da Mata nordestina foi realizado nas localidades que 

tinham as condições naturais mais adequadas para a expansão dos negócios da 

                                            
29

 A esse respeito, ler Andrade (1986). 
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cana. Na instalação dos primeiros engenhos, destaca-se a importância dos rios para 

o abastecimento da população, produção e transporte do açúcar e da mata para a 

busca de caça e madeira para a confecção das caixas de açúcar e para as 

fornalhas. Andrade (1981, p. 14) afirma que 

 
Para fazer funcionar esses engenhos tiveram de [...] selecionar áreas que por 
suas condições mesológicas possibilitassem a cultura da cana-de-açúcar e 
por sua posição geográfica permitissem, em condições econômicas, a 
exportação do açúcar. Daí os primeiros engenhos se localizarem geralmente 
nos estuários dos grandes rios, possuindo trapiches onde o açúcar era 
embargado; posteriormente, quando esses pontos favoráveis já não eram 
encontrados, se localizavam a alguma distância dos rios, a fim de que o 
açúcar pudesse ter acesso ao porto fluvial em lombo de animais, muares 
sobretudo. Alguns desses pequenos portos formaram núcleos que deram 
origem a vilas, povoações e, posteriormente, a cidades. 

 

Diante da posse de grandes extensões de terra doadas pelo donatário, os 

sesmeiros contavam com os empréstimos de comerciantes holandeses para a 

instalação da estrutura necessária ao desenvolvimento da produção, que exigia a 

derrubada da mata, o plantio da cana e de mantimentos e a construção das fábricas, 

casas-grandes e senzalas. 

Em função da fabricação da especiaria é que se deu também a formação da 

atividade econômica predominante no Agreste, a criação de gados. Os animais 

serviam como fonte de energia aos engenhos e para atender ao mercado interno de 

alimentos, pois no período de crescente fluxo de exportação do açúcar, não se 

destinava tempo sequer para o plantio de alimentos para a subsistência da 

população dos engenhos30. Sobre o desenvolvimento da pecuária, Furtado (2007, p. 

97) explica que 

 
Deve-se ter em conta, entretanto, que essa atividade, pelo menos em sua 
etapa inicial, era um fenômeno econômico induzido pela economia açucareira 
e de rentabilidade relativamente baixa. A renda total gerada pela economia 
criatória do Nordeste seguramente não excederia cinco por cento do valor da 
exportação de açúcar. Essa renda estava constituída pelo gado vendido no 
litoral e pela exportação de couros. 

 

 Em Pernambuco, na época chamada de Nova Lusitânia, foram construídos 

os primeiros engenhos, que se expandiram rapidamente, “[...] se eram cinco em 

1550, somavam trinta em 1570, sessenta e seis em 1584 e cento e quarenta e 

                                            
30

 Sobre a população que vivia nos engenhos, Andrade (1986) mostra que, além dos senhores de 
engenhos, suas famílias e os negros escravizados, havia também uma população branca que 
trabalhava em funções especializadas na fabricação do açúcar.  
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quatro por ocasião da conquista holandesa em Pernambuco” (ANDRADE, 1986, p. 

59). 

Fundava-se em terras nordestinas uma sociedade eminentemente agrária, 

alicerçada pela monocultura, pelos latifúndios e intensa exploração de mão de obra, 

durante muito tempo baseada no trabalho escravo. Foi assim que, como vimos no 

primeiro capítulo do presente estudo, o Brasil teve a inserção na divisão 

internacional do trabalho, com a especialização produtiva voltada para as atividades 

agrícolas. Andrade (1981, p. 20) descreve como o sistema implantado na colônia 

portuguesa teve seus objetivos voltados para o atendimento do lucrativo mercado 

internacional31. 

 
Esse espaço produzido em função desses interesses possibilitou a formação 
da grande exploração latifundiária, o uso da mão de obra escrava [...] e o 
desenvolvimento do sistema monocultor, com a dominação da cultura de 
exportação sobre as demais culturas voltadas para o mercado interno. O 
espaço produzido foi assim um espaço voltado para os interesses do 
mercado externo e controlado por grupos econômicos e pessoas residentes 
no exterior. Uma vanguarda desse grupo econômico, representado pelos 
senhores de engenho, se estabeleceu no país, mas estava umbilicalmente 
ligado aos interesses externos. 
 

 

A sociedade que se constituía girava em torno dos negócios da cana, que 

tinha o senhor de engenho como figura central e detentora de poder. Em torno do 

senhor de engenho e sob as suas determinações a família se formava, 

caracterizando o modelo da família patriarcal. As decisões das localidades em que 

estavam instalados os engenhos também sofriam a interferência desta figura.  

Em função do poder concentrado no senhor de engenho, que se estendia do 

espaço familiar para o restante do território, as culturas do clientelismo e do 

apadrinhamento enraizaram-se no país, relações que deveriam se restringir ao 

âmbito privado invadem a esfera pública. As classes políticas se apropriam e 

usufruem do aparelho estatal para o atendimento de fins particulares. Destaca-se 

também que o papel da mulher nessa formação social restringia-se às atividades no 

ambiente privado, as tarefas domésticas. 

Nota-se que a classe dos senhores de engenho tinha grande influência e 

poder político sobre o Estado que se formava. Em muitas ocasiões, senhores de 

engenho tornavam-se autoridades públicas, como também funcionários da Coroa 

                                            
31

 Sobre a intensa exploração de todos os recursos existentes do sistema agrícola montado no Brasil, 
ver também Prado Jr (2011).  
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Portuguesa investiam na atividade açucareira. A classe dominante comumente 

transitava entre esses dois setores, o econômico e o político, que concentravam o 

poder nacional. Andrade (1981, p. 16) afirma que 

 
Na formação social então surgida havia um grande entrosamento entre o 
poder público, o Estado, e o poder privado, de vez que ele delegava grande 
parte de suas atribuições a particulares que se agrupavam em milícias, 
arrematavam o direito à cobrança dos impostos, exerciam funções de 
governança e detinham o poder de fato. Só com a expansão e o 
adensamento do povoamento, permitindo maior sofisticação na organização 
estatal, é que os poderes do Estado passaram a ser exercidos, em maior 
plenitude, por funcionários nomeados para os fins específicos, embora 
sempre ligados aos interesses da classe dominante. 
 
 

Os negros escravizados foram, predominantemente, comprados para atuar na 

relevante atividade agrícola do modo de produção colonial. A posse de escravos 

significava status social, pois explicitava a riqueza e a produtividade nas terras dos 

senhores. 

Há divergências quanto ao número de negros escravizados trazidos ao Brasil, 

mas chega-se ao consenso quando se fala que este país foi o que mais recebeu 

escravos na América. A procura pelos produtos brasileiros na Europa, a proibição do 

comércio de escravos nas colônias inglesas, em 1807, e a desestruturação de 

colônias francesas e espanholas na América foram fatores externos que 

colaboraram para que isso acontecesse. A quantidade de negros escravizados 

trabalhando na cultura da cana no início do século XIX é retratada por Andrade 

(1986, p. 86): 

 
No sul de Pernambuco e no Recôncavo da Bahia, apesar da existência de 
muitas terras inaproveitadas, estavam localizados os engenhos mais ricos, 
era a área mais favorável à cultura canavieira. Os grandes engenhos 
dispunham, em geral, no começo do século, de mais de 100, às vezes, até 
de 150 a 200 escravos. 

 
 

Retirados os gastos com a viagem, os escravizados custavam barato aos 

senhores de engenho, pois nesse período não existia acumulação capitalista nas 

sociedades africanas e as trocas tinham o objetivo de uso. Logo, a crescente 

demanda por mão de obra no Brasil e as vantagens do escambo com os vendedores 

em terras africanas faziam com que os porões dos navios negreiros viessem 

abarrotados de prisioneiros, que se não morressem no decorrer da viagem, seriam 

submetidos ao trabalho forçado e condições de vida que mal garantiam a 

reprodução biológica de cada um deles. 
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Nesse período, os negros não passavam de mercadorias na visão da elite. 

Foram, a todo o momento, confrontados aos animais: os filhos que nasciam das 

escravizadas eram chamados de cria, os escravizados eram marcados com ferro em 

brasa e nas vendas suas características comparavam-se a de bichos. O processo de 

coisificação implicou diretamente no tratamento a eles destinado. Ao contrário da 

harmonia entre os senhores de engenhos e seus escravos descrita por Freyre 

(2003), em algumas passagens de Casa Grande e Senzala, o que se constata é a 

exploração do homem pelo homem de forma mais cruel já vivida em todos os 

tempos. 

Nos engenhos, os negros foram submetidos a moradias degradadas, 

denominadas de senzalas, habitações dos escravizados em terras dos engenhos, 

onde todos os cativos viviam juntos. Usavam como vestimenta panos baratos e 

recebiam duas refeições ao dia. O ritmo de trabalho atrelado às péssimas condições 

fazia com que os negros tivessem pouco tempo de vida. De acordo com a 

rentabilidade econômica firmava-se o limite de tolerância e retirava-se até a última 

gota de suor dos escravizados para a produção. 

A tentativa de retirada da identidade negra foi mais uma das práticas 

perversas da sociedade colonial. Essa estratégia contra as rebeliões dos dominados 

começava em terras africanas, onde os homens de uma mesma etnia eram 

separados. “Mas quais eram afinal as identidades dos demais africanos trazidos ao 

Brasil? Para começar, eles não eram africanos! Eles foram transformados em 

africanos!” (FERREIRA; GOMES, 2006, p. 17). 

Logo, esses sujeitos foram obrigados a trocar de nome, aprender outra língua 

e abrir mão de suas culturas. O que houve, no entanto, foi a preservação da 

ancestralidade e da identidade negra através da resistência, ora silenciosa - o culto 

às religiões guardadas no ambiente das senzalas e a luta pela conquista da carta de 

alforria -, ora aparente e expressiva, como pode ser exemplificado pelos levantes 

insurrecionais que eles fizeram e com as experiências dos quilombos, que surgiu 

como alternativa política oferecida pelos africanos ao sistema escravocrata e foram 

habitações que abrigavam negros fugidos e constituíram comunidades. Foram atos 

audaciosos, visto que os senhores contavam com a ajuda do Estado, que garantia a 

ordem escravocrata e devia zelar pela mesma, e para isso reprimia os cativos com o 

uso da força militar. A resistência negra levou à propagação dos costumes e das 

tradições africanos em terras brasileiras, daí que hoje muitos elementos culturais 
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absorvidos no país são heranças trazidas do continente africano. 

Durante mais de trezentos anos o sistema escravista negou à população 

negra a condição de ser humano e enraizou na sociedade brasileira a desigualdade 

entre brancos e negros. Apesar de não se falar em racismo, fica evidente que esse 

sistema teve como sustentáculo tal dispositivo para a sua manutenção, deixando 

traços culturais de desigualdade que ainda persistem nos dias atuais. Nesse 

aspecto, o tempo histórico se faz essencial para a compreensão das desigualdades 

presentes nas configurações dos territórios voltados para a cultura canavieira. 

No que diz respeito à monocultura, a intensa procura por açúcar no mercado 

europeu e o sucesso nos negócios em terras brasileiras fizeram com que os 

portugueses concentrassem todas as atenções para o desenvolvimento da cana, 

provocando, assim, a expansão do sistema de plantagem, chamado de plantation, 

ou seja, a monocultura baseada em latifúndios. Durante muito tempo, a monocultura 

da cana-de-açúcar dificultou na região da Zona da Mata a diversificação produtiva. 

Furtado, ao analisar a formação socioeconômica e histórica do Brasil, tratando em 

particular da atividade canavieira (2007, p. 92) explica que 

 
A alta rentabilidade do negócio induzia à especialização, sendo 
perfeitamente explicável – do ponto de vista econômico – que os 
empresários açucareiros não quisessem desviar seus fatores de produção 
para atividades secundárias, pelo menos quando eram favoráveis as 
perspectivas do mercado do açúcar. 

 
 

 É deste período também a disseminação de estruturas fundiárias 

caracterizadas por latifúndios, propriedades formadas por grandes concentrações de 

terras nas mãos de um proprietário ou de um grupo deles. À medida que os lucros 

iam aumentando, os senhores de engenhos buscavam o aumento de suas 

propriedades. Vale destacar que essa é uma característica que teve continuidade no 

tempo histórico no ramo sucroalcooeiro, como nos mostra Andrade (1986, p. 53): 

 
O usineiro, com a mentalidade mais de proprietário de terras que de 
industrial, considera sempre como símbolo de progresso, de prosperidade em 
seus negócios, aglutinar mais terras em torno de sua fábrica. Assim, vales e 
municípios outrora pertencentes a muitos donos são hoje propriedade apenas 
de alguns.  

 

 A consolidação de um sistema agrícola, onde predomina a existência de 

propriedades latifundiárias destinadas ao cultivo de uma só cultura para fins 

comerciais externos, levou a uma grande desigualdade social entre a população 
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rural.  

 Com a cultura da cana, a colônia rendeu bons resultados econômicos a 

Portugal. “Até a segunda metade do século XIX, o açúcar sempre havia sido, com 

exceção do curto ciclo da mineração, o mais importante produto de exportação da 

economia nacional” (BARBOSA, 2014, p. 25).  

 A produção açucareira regional, dentre elas a da Zona da Mata Sul, 

influenciou na formação do território recifense e contribuiu para a constituição do 

Recife enquanto centro irradiador da produção agrícola do Nordeste. Lima (2012, 

p.46) discorre sobre a estruturação de vias de circulação dos produtos da cana do 

interior para a capital:  

 

Ao aperfeiçoamento do processo produtivo, aliava-se a instalação de uma 
infraestrutura de estradas de rodagem seguida da estrada de ferro, que, 
partindo do Recife, adentrava o interior atingindo as zonas produtoras de 
açúcar e de algodão. As vias de circulação favoreciam o movimento da 
produção e o deslocamento paulatino da população do campo em direção à 
cidade. 
 

Dados apontam que cerca de 90% da riqueza gerada em terras brasileiras se 

concentravam entre proprietários de terra, Coroa Portuguesa e financiadores e que o 

dinheiro pouco circulava nas terras brasileiras (FERNANDES, 2005; FURTADO, 

2007). Desde o início dos negócios, a apropriação da riqueza gerada pela cana ficou 

restrita aos pequenos grupos detentores dos meios de produção e financiadores do 

negócio, tendo em vista a predominância do trabalho escravo em muitas das 

atividades dos engenhos, sem o qual era impossível a consolidação de um sistema 

deste porte e os ínfimos pagamentos realizados aos trabalhadores especializados e 

livres. Sobre a constituição da empresa agrícola, Fernandes (2005, p. 39) explica 

que a implantação desta produção no país foi realizada de modo a garantir a 

extração máxima possível do lucro capitalista: 

 
Os móveis capitalistas do comportamento econômico foram introduzidos no 
Brasil juntamente com a colonização. Às plantações era inerente um 
propósito comercial básico, que orientou as adaptações econômicas 
imprimidas à grande lavoura pelas formas de apropriação colonial (da 
seleção dos produtos exportáveis, que deviam alcançar os mais altos 
valores possíveis por unidade, aos mecanismos de apropriação de terras, 
de trabalho escravo ou mesmo livre, que asseguravam os custos mais 
baixos possíveis de produção e provocavam, ao mesmo tempo, extrema 
concentração de renda). 
 

 

Fato relevante para o ciclo da cana no período colonial foi a invasão 
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holandesa no Nordeste. A passagem dos holandeses foi rápida (1624-1625/1630-

1654), mas suficiente para o acúmulo de aprendizado sobre o produto em expansão 

e, ao serem expulsos do Brasil, fundarem nas Antilhas uma forte concorrência ao 

açúcar brasileiro. 

Em pouco tempo se constituíram nas ilhas poderosos grupos financeiros que 

controlavam grandes quantidades de terras e possuíam engenhos açucareiros de 

grandes proporções. Dessa forma, menos de um decênio depois da expulsão dos 

holandeses do Brasil, operava nas Antilhas uma economia açucareira de 

consideráveis proporções, cujos equipamentos eram totalmente novos e que se 

beneficiava de mais favorável posição geográfica (FURTADO, 2007, p. 54). 

No processo histórico, diversas crises econômicas e eventos políticos fizeram 

com que a economia da cana vivesse de turbulências e instabilidades. Cabe 

destacar que durante todo este percurso, o Estado foi crucial para impulsionar a 

atividade econômica predominante no país. Desde o regime de concessão de terras 

até os dias atuais, o setor contou com os recursos públicos para se manter 

competitivo.  

O século XVIII, palco de intensas transformações sociais, tem um contexto de 

intensificação do mercado mundial, perpassado por disputas quase sempre 

motivadas pela conquista de territórios. Portugal, que se manteve fora das disputas, 

pôde então desfrutar da expansão dos mercados32.  

No Brasil, continuavam a se expandir os números de engenhos, com 

destaque para os que se concentravam no atual território pernambucano. Apesar 

disso, poucos incrementos técnicos eram empregados no ramo açucareiro, como 

afirma Prado Júnior (2011, p. 135): 

 
O desenvolvimento da agricultura no período que temos em vista, embora 
bastante considerável, é muito mais quantitativo que qualitativo. Daí sua 
precariedade, e salvo em casos excepcionais sua curta duração. No terreno 
do aperfeiçoamento técnico, o progresso da agricultura brasileira é naquele 
período praticamente nulo. 

 

 

                                            
32

 No que tange a este período, Prado Júnior (2011, p. 131) pontua que “A neutralidade portuguesa se 
estendia sobre o Brasil e seu comércio. Podia ele, em paz, desenvolver suas riquezas e vender sem 
empecilho seus produtos. Mas não é só: nos últimos anos do século seus principais concorrentes 
ainda sofrem golpes mais profundos que a guerra. São as agitações políticas e sociais que 
transformam a vida das colônias inglesas e francesas das Antilhas, sobretudo o grande colapso de 
São Domingos em 1792. No comércio dos produtos tropicais, a posição do Brasil se tornara única”. 
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Somente no século XIX, a agroindústria canavieira recebeu melhorias em 

seus processos industriais e nas condições de transporte e diversificou os tipos de 

cana que plantava. A utilização do bagaço da cana como fonte de energia resultou 

num menor desmatamento da região para obtenção de madeira. No ano de 1819, o 

primeiro engenho a vapor foi inaugurado em solo pernambucano. Mesmo assim, 

ressalta Andrade (1986) que as dificuldades de obtenção de crédito e as mentes 

atrasadas dos senhores de engenho causaram uma lenta adesão ao maquinário dos 

engenhos a vapor.  

Ficou estabelecido que os engenhos centrais seriam responsáveis pela 

atividade industrial, enquanto o cultivo da cana ficava sob o domínio dos engenhos 

banguês33. A proposta de implantação dos engenhos centrais era de processar a 

cana de várias propriedades, sendo então delimitada pelo Estado brasileiro a área 

de atuação de cada engenho. Geralmente, eram de propriedade de empresas 

internacionais e não utilizavam em sua produção mão de obra escrava. 

Esses engenhos fracassaram, dando lugar às usinas, que poderiam cultivar e 

moer a cana num mesmo negócio, com a junção dos setores agrícola e industrial. 

Em Pernambuco, foram instaladas 49 (quarenta e nove) usinas entre os anos de 

1885 e 1900, que contavam com o amplo apoio e financiamento do governo estadual 

para a modernização dos negócios. As usinas foram introduzidas na atividade 

econômica com uma capacidade maior de produção. Com isso, muitos usineiros 

compraram engenhos, aumentaram as dimensões de suas propriedades e inseriram 

maquinário para a produção em massa. 

Enquanto a instalação dos engenhos centrais em Pernambuco foi realizada 

largamente pelo capital estrangeiro, a implementação das usinas foi efetivada por 

grupos de empresários nacionais, que passaram a ocupar o poder público. No que 

diz respeito ao poder dos usineiros de Pernambuco à época, Wanderley (1978, p. 

49) afirma que 

 
O começo do período republicano, até 1930, o controle do poder executivo 
escapou aos senhores de engenho, em benefício dos usineiros. Daí por 
diante, com algumas exceções – a maioria das quais resultantes de 
conjunturas de crise política - os governadores do estado serão usineiros. 

                                            
33

 Os engenhos banguês eram movidos à tração animal, humana ou rodas d’água e produziam o 
açúcar mascavo, vendido no mercado interno. Já os engenhos centrais contavam com máquinas 
para a produção de açúcar cristal, destinado ao abastecimento do mercado externo. Esses últimos 
atuavam somente com as atividades industriais. 
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Assim, Correia de Araújo é proprietário da Usina Timbó-Açú, no município de 
Escada; Bandeira de Melo, da Usina Mussurepe, em Paudalho; José Bezerra, 
da José Rufino, no Cabo, e Estácio Coimbra, da Usina Caraçu, no município 
de Barreiros.  
 
 

 A primeira metade do século XIX contou com ampla utilização da mão de obra 

escrava. Já na segunda metade do século, começaram a surgir trabalhadores do 

campo, que residiam nos engenhos e contavam com a proteção dos senhores de 

engenho. Eram chamados de “moradores de condição” (ANDRADE, 1986). No 

campo econômico, a grande capacidade de produção empolgava os usineiros a 

adquirirem cada vez mais terras e a explorarem uma maior quantidade de 

trabalhadores rurais. 

Com as restrições ao tráfico e sua posterior abolição, a Lei do Ventre Livre e 
a venda de grande parte da população escrava para os cafezais do Sul, que 
estavam em franca fase expansiva, diminuíam o número de escravos e os 
trabalhadores assalariados iam aumentando a sua contribuição na produção 
da indústria açucareira (ANDRADE, 1986, p. 88). 

 
 

 O fim do regime escravocrata no país foi realizado. Concedida a liberdade, a 

classe dominante e o Estado se desresponsabilizaram pela situação do povo negro 

no país. Os negros se ocuparam do trabalho braçal, que mais parecia a continuidade 

da escravidão. “Quando da passagem para o trabalho livre, essa população foi 

impedida de ter acesso a terra para se ocupar, sendo obrigada a se subordinar ao 

trabalho no latifúndio” (DEDDECA, 2005, p. 95).  

Nesses termos, a formação do mercado de trabalho no país desprezou a 

existência de milhares de pessoas ativas da Região Nordeste, em grande parte 

oriundas da situação de escravidão. Ao invés de absorver essa mão de obra, o 

Estado adota uma política de migração externa para atender à expansão do cultivo 

do café. No artigo intitulado “Notas sobre a evolução do mercado de trabalho no 

Brasil”, Deddeca (2005) expõe alguns dos argumentos historiográficos para justificar 

tal medida. 

Andrade (1986, p. 90) pontua que as condições objetivas dos negros não 

sofreram mudanças significativas com o fim do regime escravocrata. A situação de 

extrema exploração do trabalho associada às péssimas condições de vida foram 

mantidas no regime de trabalho livre na agroindústria canavieira. 

 
É verdade que o Nordeste não recebeu, como São Paulo, imigrantes 
europeus, e que estes não se adaptariam às condições subumanas de 
trabalho existentes no Nordeste [...]. Também o escravo que se viu liberto de 
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uma hora para outra, sem nenhuma ajuda, sem terras para cultivar, sem 
assistência dos governos, sentiu que a liberdade adquirida se constituía 
apenas no direito de trocar de senhor na hora que lhe aprouvesse. 
Transformou-se em assalariado, em “morador de condição”, continuando a 
habitar choupanas de palha ou senzalas, a comer carne seca com farinha 
de mandioca e a trabalhar no eito de sol a sol por um salário que oscilava 
entre 400 e 600 réis.  

 
 

A crescente produção de açúcar pelo mundo ocasionou o declínio do 

consumo do produto brasileiro. Este momento foi marcado por uma crise, que 

chegou a levar o açúcar para o sétimo lugar no ranking de produtos exportados 

(BARBOSA, 2014). Apesar disso, nos estados nordestinos mais usinas foram 

fundadas nas primeiras décadas do século XX. 

A crise do capital de 1929 teve repercussões na atividade da cana, que 

precisou contar com a intervenção do Estado. Dessa vez, a agroindústria canavieira 

ampliou suas atividades para a produção de álcool-motor, no sentido de diminuir a 

importação de gasolina. Medidas de regulamentação da produção de açúcar 

também foram tomadas pelo governo no ano de 1930.  

As ações governamentais de estímulo ao setor sucroalcooleiro, com a 

mobilização de grandes montantes do fundo público, passaram a ser desenvolvidas 

a partir de 1933 pelo Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA)34. O trabalho de 

regulamentação da produção de açúcar e álcool se resumia a atender aos 

capitalistas, pois nenhuma ação de regulação das relações trabalhistas e de controle 

da expansão dos latifúndios foi desenvolvida pelo Instituto. Silva (2014, p. 7) aponta 

que 

 
Se por um lado, os capitalistas e latifundiários do setor açucareiro eram 
beneficiados pelo Estado, por outro, os trabalhadores rurais permaneciam 
às margens das políticas públicas e sociais. Com este cenário, a 
desigualdade social adquiria formas ainda mais consistentes. Usineiros bem 
assistidos por políticas públicas e trabalhadores rurais explorados e 
excluídos, configuravam o quadro político econômico da Zona da Mata de 
Pernambuco. 

 
 

 Ao contrário da justificativa que se apresentam ao empregar recursos do 

fundo público, de que as ações governamentais estão a serviço do desenvolvimento 

da nação, configurou-se, pois, como uma política formulada pelo Estado para o 

                                            
34

 “O Instituto do Açúcar e do Álcool seria criado pelo Decreto nº 22.789, de 1º de junho de 1933, 
visando organizar e integrar a política do açúcar com a do álcool a fim de que, quando houvesse 
excesso da oferta de açúcar, uma parte da produção fosse transformada em álcool nas destilarias 
do próprio Instituto” (ANDRADE, 1981, p. 30).  
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atendimento de interesses da classe dominante, como afirma Fernandes (2005, p. 

350): 

 
O que entra em jogo, portanto, não são as compulsões igualitárias (por mais 
formais e abstratas que sejam) de uma comunidade política nacional, mais 
ou menos complexa e heterogênea. Mas o alcance dentro do qual certos 
interesses especificamente de classe podem ser universalizados, impostos 
por mediação do Estado a toda a comunidade nacional e tratados como se 
fossem ‘os interesses da nação como um todo’. 

 

 
Tal instituição promoveu um equilíbrio sobre a produção dos estados, 

colaborando para que o Nordeste continuasse competitivo no mercado. No entanto, 

ao longo da década de 1930, registra-se um aumento da produção açucareira na 

região Centro-Sul. 

A década de 1930 contou com a ampliação da produção do álcool anidro. 

Foram instaladas muitas destilarias, ocorrendo um declínio na década seguinte, que 

foi superada no pós-guerra, com o estímulo da produção voltada para fins 

carburantes. 

 A Segunda Guerra Mundial trouxe resultados negativos ao ramo 

sucroalcooleiro, diferente do que havia acontecido no primeiro conflito. Constatou-se 

uma diminuição na exportação e também da distribuição interna dos produtos, tendo 

em vista a ameaça de ataques que o transporte marítimo sofrera naquele momento. 

Sem a cabotagem, o açúcar do Nordeste não pôde ser transportado, o que 

impulsionou ainda mais o aumento da produção do Centro-Sul. 

Szmrecsányi e Moreira (1991, p. 59) pontuam que a impossibilidade da 

circulação da produção de açúcar nordestino impulsionou a expansão dos negócios 

na região Centro-Sul, que dispunha da estrutura de transporte para o abastecimento 

do mercado externo: 

 
Essa demanda insatisfeita dos principais centros consumidores criou as 
condições necessárias para a expansão da produção de açúcar em regiões 
que anteriormente o importavam de outras, basicamente do Nordeste. E foi 
essa expansão dos anos da Segunda Guerra que deu origem à definitiva 
transferência do eixo da produção canavieira e açucareira para os Estados 
do sudeste do Brasil, uma transferência que só chegou a se completar de 
fato na década de 1950, mas que já podia ser percebida ao término do 
conflito. 

 
 

Entre crises e expansões das produções de açúcar e de álcool, na segunda 

metade da década de 1950 houve um aumento nas cotas de produção dos usineiros 
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do Centro-Sul, situação que se instalava e caminhava para a reversão da situação 

de liderança da Região Nordeste no setor sucroalcooleiro. 

 
Devido a isso, ele acabou estabelecendo, como meta a ser atingida por volta 
de 1971, um nível de produção de 100 milhões de sacos de 60 quilos (ou 6 
milhões de TM). Essa meta deveria ser alcançada através da ampliação da 
capacidade instalada das unidades existentes, e mediante a autorização e o 
financiamento parcial da implantação de nada menos que cinquenta novas 
usinas de açúcar no país. À maior parte dessa capacidade adicional deveria 
ser localizada na região Centro-Sul, deixando desta maneira o Nordeste 
definitivamente para trás (SZMRECSÁNYI; MOREIRA, 1991, p. 66). 

 
 

A diminuição da capacidade competitiva da região Nordeste frente à 

modernização e ao aumento de produtividade do Centro-Sul exigiu a adoção de 

medidas de sobrevivência do setor. Destaca-se, dentre elas, o aumento da 

exploração da força de trabalho empregada na cultura da cana.  

Neste sentido, as pequenas lavouras foram tomadas para a expansão das 

áreas de cultivo da cana, aumentaram a jornada de trabalho, provocando o 

empobrecimento, a diminuição da autonomia do cultivo e a proletarização do 

trabalhador rural, que contava apenas com a venda do seu trabalho para a sua 

reprodução social35. A exploração da força de trabalho do proletariado rural foi de 

fundamental importância para garantir o processo de acumulação desta empresa 

capitalista. Andrade (1981, p. 70) pontua sobre esta questão: 

 
Para competir no mercado nacional em um momento em que o IAA perdia 
forças em face da pressão crescente dos Estados mais desenvolvidos, a 
indústria nordestina conseguia sobreviver sobretudo em função dos baixos 
salários pagos aos trabalhadores rurais e à adoção, ainda generalizada, de 
sistemas pré-capitalistas de relações de trabalho – os sistemas de cambão 
e da condição -, utilizando o aparelho do Estado em seu favor para reprimir 
as reivindicações dos trabalhadores rurais. 

 
 

Registra-se neste momento a intensificação das lutas sociais em defesa das 

melhorias das condições de trabalho e de vida dos trabalhadores rurais, dentre as 

quais se registra a organização das Ligas Camponesas em Pernambuco.  

A Sociedade Agrícola e Pecuária de Plantadores de Pernambuco (SAPPP) foi 

                                            
35

 “Além das coisas que permitem ao trabalho aplicar-se a seu objeto e servem de qualquer modo 
para conduzir a atividade, consideramos meios de trabalho em sentido lato todas as condições 
materiais seja como forem necessárias à realização do processo de trabalho. Elas não participam 
diretamente do processo, mas este fica sem elas total ou parcialmente impossibilitado de 
concretizar-se. Nesse sentido, a terra é ainda um meio universal de trabalho, pois fornece o local ao 
trabalhador e proporciona ao processo que ele desenvolve o campo de operação” (MARX, 1996, p. 
2). 
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instituída por trabalhadores rurais, que viviam na condição de foreiros, ou seja, do 

aluguel das terras do proprietário do Engenho Galiléia, no município de Vitória de 

Santo Antão. Usaram esse instrumento de organização social, inicialmente 

travestido de associação beneficente36, para lutar pela posse das terras. A 

organização e a articulação desse grupo com outras forças políticas, inclusive as 

urbanas, fizeram com que eles ganhassem visibilidade. A principal bandeira de luta 

do grupo era a reforma agrária, com a reivindicação imediata da desapropriação do 

Engenho Galiléia. 

Além da reforma agrária, o movimento condenava o latifúndio, as condições 

de vida e de trabalho da classe trabalhadora e a desigualdade entre as regiões do 

Nordeste e Centro-Sul. A desapropriação das terras do Engenho Galiléia resultou na 

vitória dos trabalhadores em 1959 e serviu de estímulo a outras lutas do campo. 

Medeiros (2012, p. 704) aponta que 

 
Ao longo dos anos 1950 e 1960, esses segmentos se organizaram em 
associações locais, reuniram-se em encontros regionais, estaduais e mesmo 
nacionais, e começaram a consolidar algumas bandeiras de luta: reforma 
agrária, direitos trabalhistas, regulamentação de contratos de parceria e 
arrendamento e direito à sindicalização. 
 
 

Em 1963, é promulgado o Estatuto do Trabalhador Rural, trazendo ao povo do 

campo direitos trabalhistas já antes regulamentados para o operariado urbano. Essa 

legislação permite o reconhecimento do Estado dos sindicatos rurais37. Em meio a 

tensões sociais geradas pelas relações de exploração e desigualdade próprias da 

sociedade capitalista, intervenções estatais são desenvolvidas para responder às 

expressões da questão social no campo38. 

Na década de 1970, três grandes programas governamentais foram 

instituídos no sentido de incentivo à produção da cana-de-açúcar. O Programa 

Nacional de Melhoramento da Cana-de-açúcar, conhecido como Planalsucar; o 

                                            
36

 Azevêdo (1982) afirma que a versão oficial da história da constituição da SAPPP com o objetivo de 
criar um fundo mútuo para financiar caixões esconde o fato de comunistas tentarem nessa época 
rearticular lideranças no campo, contando com líderes comunistas no momento da constituição da 
organização. 

37
 Vide: <http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1963/4214.htm> Acesso em: 11 dez. 2014. 

38
 Para Iamamoto e Carvalho (2005, p. 77), questão social “[...] não é senão as expressões do 
processo de formação e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político 
da sociedade exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e do Estado. É 
a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e a burguesia, a 
qual passa a exigir outros tipos de intervenção mais além da caridade e da repressão”. 
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Programa de Racionalização da Indústria Açucareira e o Programa de Apoio à 

Indústria Açucareira reuniram propostas de inovação das técnicas utilizadas na 

produção e de estímulo às unidades produtivas mais dinâmicas39. Tais programas 

promoveram a modernização do setor no Nordeste. 

Em 1975 cria-se o Programa Nacional do Álcool, o Proálcool, com a 

justificativa de desenvolver o álcool como um combustível alternativo ao consumo de 

gasolina, em decorrência dos preços elevados do petróleo. Muitos financiamentos 

com recursos públicos foram realizados para a instalação de destilarias autônomas, 

contando também com recursos do Banco Mundial para tal fim. O rápido crescimento 

da produção nacional de álcool, tão auspicioso aos empreendedores capitalistas do 

setor canavieiro, trouxe consequências sociais e econômicas, como a concentração 

fundiária, o crescimento da monocultura e confrontos energéticos com a Petrobrás e 

com o Governo (SZMRECSÁNYI; MOREIRA, 1991).  

Sobre o impacto da expansão do negócio sucroalcooleiro no desenvolvimento 

dos territórios e da sociedade que neles estavam vivendo, Andrade (1981, p. 73) 

esclarece que 

 
Também a expansão dos canaviais, em proporções até então nunca vistas, 
contribuiu para a concentração da renda nas mãos dos usineiros e dos 
fornecedores de cana, quase sempre absentistas, e na destruição das 
lavouras de subsistência, com o consequente empobrecimento das classes 
menos favorecidas da população, problema que se reflete de modo 
marcante na fisionomia urbana das cidades do interior, com a hipertrofia dos 
bairros marginais, constituídas por habitações subnormais e com o 
esvaziamento do comércio. Até as feiras semanais, que davam grande vida 
às cidades nos sábados e domingos, perderam expressão e importância. E 
a prostituição, a vadiagem e miséria passaram a marcar sensivelmente a 
paisagem urbana e rural. 
 
 

O fechamento do IAA em 1990 resultou numa crise da indústria canavieira, 

que não mais contava com tamanho protecionismo do Estado brasileiro para 

conduzir o setor. Tal crise teve um impacto considerável nas indústrias concentradas 

no Nordeste, resultando no fechamento, venda ou transferências de usinas para 

outras áreas do país. Registram-se também nos anos 1990 dois períodos de seca, 

1993-94 e 1998-99, que reduziram consideravelmente as safras da região. Os 

                                            
39

 Os programas desenvolvidos nessa época tiveram grande influência do movimento de 
modernização, com a introdução de maquinários e insumos químicos no campo, para aumento da 
produtividade agrícola do mundo, chamado de Revolução Verde. Trataremos da relação da 
Revolução Verde com a política de educação no terceiro capítulo deste trabalho. 
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fatores econômico e natural conduziram à retração da produção sucroalcooleira do 

Nordeste. 

Na década de 1990, assistiu-se ao fechamento de 14 (catorze) usinas em 

Pernambuco, resultando em transformação na realidade social desses territórios 

(JORNAL DO COMMERCIO, 2000). Em alguns casos, os usineiros optaram por 

desistir do negócio sucroalcooleiro, sem ter falido. 

Nos dias atuais, constata-se que a cultura da cana cresce a cada dia, 

contando com a expansão dos negócios do Centro-Sul, enquanto a produção do 

Nordeste estagnou e continua sofrendo com as condições climáticas da região. A 

temporada 2013/14 apresenta um acréscimo na área de cerca de 314 mil hectares, 

equivalendo a 3,7% em relação à safra 2012/13. Segundo relatório emitido pela 

Companhia Nacional de Abastecimento (2013, p. 7),  

 
O estado de São Paulo permanece como o maior produtor com 51,31% 
(4.515.360 hectares) da área plantada, seguido por Minas Gerais com 8,0% 
(781.920 hectares), Goiás com 9,3% (818.390 hectares), Paraná com 7,04% 
(620.330 hectares), Mato Grosso do Sul com 7,09% (624.110 hectares), 
Alagoas com 5,02% (442.590 hectares) e Pernambuco com 3,25% (286.030 
hectares). 

 

A partir da década de 1990, os trabalhadores rurais da Mata Sul 

pernambucana reagem à crise do setor canavieiro, à ausência de regularização de 

seus direitos trabalhistas e à incerteza de seus futuros com lutas sociais. Tais lutas 

se materializaram em grande parte através de ocupações dos latifúndios agora 

improdutivos, resultando em muitos casos na desapropriação das terras e na 

formação de assentamentos rurais. Menezes (2007, p. 72) destaca as lutas pelas 

terras improdutivas na Zona da Mata Sul: 

 
Na década de 1990, a Mata Sul volta à baila com uma grande crise 
representada pela queda acentuada de produtividade e falências de usinas 
da região. As demissões em massa e o não-pagamento de dívidas 
trabalhistas estimularam os sindicatos e o Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST) a mobilizarem trabalhadores a reivindicar a 
desapropriação das terras dos engenhos. E a Mata Sul torna-se outra vez a 
ser emblema de rebelião do campesinato, vindo a se tornar uma das 
regiões com a maior concentração de ocupações de terra para fins de 
reforma agrária e multiplicadora de movimentos sociais voltados a esse fim 
a partir da década de 1990. 
 
 

A criação dos assentamentos rurais está pautada no capítulo III, do Título VII 

da Constituição Federal de 1988, que delega ao Estado a tarefa de desapropriar 

imóveis rurais que não estejam cumprindo sua função social, tornando o imóvel de 
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interesse social para fins de reforma agrária. Frente a esta nova realidade, Leite 

(2012, p. 108) afirma sobre esta nova realidade: 

 
Mesmo que ainda reduzido ante a forte concentração fundiária que marca o 
caso brasileiro, o número de projetos de assentamentos rurais vem 
aumentando, permitindo afirmar que existe certa ‘irreversibilidade’ nesse 
processo e uma quantidade não desprezível de famílias que acionam o 
novo ‘estatuto’ de assentado para a construção de novas formas de 
organizar a vida, a produção, etc., bem como para acessar um conjunto de 
bens, serviços, mercados e políticas públicas. 

 
 

Nos assentamentos rurais, a produção é, em grande parte, desenvolvida por 

meio da agricultura familiar. A propagação de lutas sociais e a resposta do Estado 

com políticas públicas40 para o meio rural têm potencializado a agricultura familiar, 

orientada por um projeto político que se contrapõe ao projeto hegemônico do 

agronegócio. Nela, a família é executora das atividades produtivas, mas também 

detentora dos meios de produção, desvinculando muitos sujeitos sociais das 

condições subalternas a que se submetiam historicamente ao vender sua força de 

trabalho (NEVES, 2012). Este cenário traz modificações na realidade 

socioeconômica de muitos territórios na contemporaneidade, a exemplo de 

Barreiros, como veremos a seguir. 

 

2.3 A formação do município de Barreiros 

 

O município de Barreiros, caracterizado como território sociojurídico, 

encontra-se localizado na Mesorregião Mata Pernambucana, Região de 

Desenvolvimento Mata Sul (RD)41 deste estado. É formada por 24 municípios, que 

se caracterizam por ter a economia voltada para os setores agropecuário, de 

comércio e para o turismo de praia. 

 

                                            
40

 Uma expressiva política pública de atendimento aos direitos sociais do homem do campo foi criada 
pelo Decreto nº 1.946, de 28 de junho de 1996, o Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar, o PRONAF. Conta-se também com o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Rural Sustentável, hoje regulamentado pelo Decreto nº 4.854, de 08 de outubro de 2003, que “tem 
por finalidade propor diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas ativas, 
constituindo-se em espaço de concertação e articulação entre os diferentes níveis de governo e as 
organizações da sociedade civil, para o desenvolvimento rural sustentável, a reforma agrária e a 
agricultura familiar”. 

41
 A Região de Desenvolvimento (RD) é uma divisão político-administrativa adotada pelo Governo do 
Estado de Pernambuco para viabilizar o trabalho administrativo. 
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Mapa 01: Região de Desenvolvimento Mata Sul de Pernambuco 

Fonte: CONDEPE/FIDEM, 2013. 

 

Barreiros limita-se ao Norte com o município de Tamandaré, a Sul, com São 

José da Coroa Grande e Maragogi (AL), a Oeste, com Água Preta e a Leste com o 

Oceano Atlântico. A sede do município situa-se a 22 metros de altitude e o acesso se 

dá através das rodovias PE-060 e da AL-101. Está localizado a 107,7 quilômetros do 

Recife (ANDRADE, 2007).  
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Mapa 02: Barreiros e o Território Mata Sul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: EMBRAPA, 2014. 

 

Figura 01 - Vista panorâmica do município de Barreiros 

 

Fonte: Prefeitura Municipal dos Barreiros, 2013. 

 

No ano de 2010, enquanto em Pernambuco havia 7.918.344 pessoas, a RD 
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Mata Sul tinha uma população total de 733.447 e no município de Barreiros estavam 

40.732 habitantes, onde 33.982 destes viviam na Zona Urbana (IBGE, 2010). Com 

uma área total de 233,4 km² (IBGE, 2010), Barreiros está totalmente incluído na 

bacia hidrográfica do Rio Una. 

No que diz respeito aos aspectos físicos, pontua-se a importância da 

existência do Rio Una e seus afluentes Carimã e Itaperibu nos limites do município. 

Foi nas margens do Rio Una que se instalaram os índios Caetés e formaram num 

ponto elevado a aldeia de São Miguel. No período de invasão holandesa, a aldeia foi 

atacada, fazendo com que os índios saíssem do local de origem, voltando ao local 

após o término do conflito. O crescimento das terras e a impossibilidade de cultivá-

las levaram os índios a aforarem parte da propriedade para agricultores, o que 

acarretou na expulsão dos indígenas da localidade (BARBOSA, 2014). 

Em 1872, a aldeia foi extinta pelo Ministério da Agricultura, pequenos lotes de 

terras foram distribuídos aos índios. Os doze engenhos já instalados foram 

legitimados como propriedade de seus donos. O povoamento, a essa altura, já era 

feito por brancos e mestiços. Sobre a colonização, a CONDEPE (1985, p. 21) 

informa: 

 
Com efeito, por estar localizado mais ao Sul, o vale do Una teve sua 
ocupação após a dos rios Ipojuca e Formoso. A migração para aí se dirigiu 
aproveitando as derrubadas e clareiras resultantes da extração do pau-
brasil. A fixação dos colonos nos vales é compreensível, especialmente se 
se levar em consideração a necessidade de água para o consumo da 
população e para a fabricação do açúcar, ponto relevante da colonização 
inicial. O rio Una, como não poderia deixar de ser, acolheu em suas 
margens os colonizadores e, em pouco tempo, já contava com doze 
engenhos de açúcar: São Pedro, Linda Flor, Cachoeira Alta, Sapé, Santo 
Antônio, Passagem Velha, Serra D’ Água, Bombarda, Boca da Mata, 
Campina, Pau Ferro e Morim. 

 
 

Por conta de depressões que os porcos do mato, caititus, faziam nas terras 

barrentas e vermelhas, os índios começaram a chamar o lugar de Barreiros. A Lei 

Provincial nº 314, do ano de 1853 elevou o território à vila e somente em 03 de junho 

de 1892, Barreiros foi considerado município autônomo (ANDRADE, 2007), criado 

com três distritos. 

A igreja e o mercado público foram os centros irradiadores do povoamento 

urbano. A Praça Barão de Gindaí, local onde se instalou o mercado, foi também 

durante muito tempo o cais do Rio Una e de grande importância para embarque e 

desembarque de mercadorias, dentre elas o açúcar. Somente nos anos 1970, o cais 
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foi desativado (BARBOSA, 2014). Sendo assim, a importância dos rios também foi 

considerada para a instalação dos negócios da cana-de-açúcar. 

Em 1908, foi inaugurada a extensão da linha férrea que ligava Barreiros a 

Ribeirão, que juntamente com a construção da ponte metálica sobre o rio Una trouxe 

melhorias ao transporte de mercadorias, que até então era feito por via marítima 

(CONDEPE, 1985). 

A primeira usina do município iniciou a moagem da cana-de-açúcar no ano de 

1914. A Usina Rio Una teve equipamentos importados da Holanda e locomotivas 

inglesas. Passando por diversos donos, no ano de 1945 produziu 280 mil sacas de 

açúcar e 200 mil litros de álcool. Nesse período, registra-se que mais de 2.000 

pessoas foram empregadas. Em 1963, o Grupo Othon Bezerra de Melo, também 

dono da Usina Central Barreiros (UCB), decidiu concentrar todas as atividades 

somente na UCB, dando continuidade apenas ao cultivo da cana no campo da Usina 

Rio Una (ANDRADE, 2007). 

A Usina Central Barreiros é proveniente da Usina Carassú, que havia sido 

instalada entre 1885 e 1895, antes mesmo do território de Barreiros ser oficializado 

como município. Localizada na Zona Urbana do município, teve como primeiro dono 

Estácio de Albuquerque Coimbra42. A estrutura foi montada pela Werkspoor 

Amsterdam, empresa de nacionalidade holandesa. 

 
[...] transformaram a modesta Carassú na supermoderna Central Barreiros a 
partir de investimentos na contratação de técnicos, na modernização das 
instalações, na experimentação agrícola e mesmo na assistência social o 
que a levou poucos anos após ser implantada a concorrer com a Santa 
Teresinha e a Catende na disputa pela maior produção açucareira 
pernambucana e nacional (BARBOSA, 2014, p. 95). 
 

 

A UCB, como muitas existentes pelo Nordeste, foi vendida mais de uma vez, 

reconfigurando o formato de administração e as estratégias para alcançar uma maior 

produção. Destaca-se neste processo a concentração de diversas empresas nas 

mãos de pequenos grupos, que dominavam a produção sucroalcooleira. Andrade 

(1986, p. 97) chamou a atenção para a concentração de negócios sucroalcooleiros 

do grupo Bezerra de Melo na década de 1980:  

 

                                            
42

 Para conhecer a história deste barreirense que se destacou na vida política, consultar 
<http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=252&It
emid=184> Acesso em: 8 dez. 2014 
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Aí o processo de concentração industrial chegou a tal ponto que não só há 
usinas maiores absorvendo menores, como também as firmas proprietárias 
de grandes usinas estão adquirindo outras, organizando grupos econômicos 
que controlam não uma, mas várias usinas. É o caso do grupo Bezerra de 
Melo, que possui as usinas Santo André e Central Barreiros, em 
Pernambuco, e a Santana, em Alagoas, dispondo de uma área de mais de 
70.000 hectares em terras contínuas com uma produção de perto de 
3.000.000 de sacos de açúcar por ano. 

 

A usina atingiu números expressivos em suas safras, com a produção de 

açúcar e álcool que se destacavam no Nordeste, muitas vezes ficando atrás 

somente dos resultados conseguidos pela Usina Catende. “Também a Central 

Barreiros, em 1955-56, teve sozinha maior produção que as 36 usinas sergipanas 

unidas – 824.390” (ANDRADE, 1986, p. 93).43  

Para atingir o elevado montante de produção sucroalcooleira, foi 

indispensável contar com grandes quantidades de terras destinadas somente a este 

fim, o latifúndio. A Tabela 01 mostra que, em 1980, 97,5% da área dos 

estabelecimentos, segundo a utilização das terras de Barreiros, eram ocupados com 

a atividade da agricultura. 

 

Tabela 01 - Barreiros - Área dos Estabelecimentos, Segundo a Utilização das 
Terras 1980 

ATIVIDADES ECONÔMICAS ESTABELECIMENTOS ÁREA 

Número (%) (ha) (%) 

Agricultura 165 95,4 26.037 97,5 

Pecuária 5 2,9 657 2,4 

Horticultura e floricultura 2 1,1 18 0,1 

Cunicultura 1 0,6 0 --- 

TOTAL 173 100,0 26.712 100,0 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário de Pernambuco, 1980. 

 

O progresso do setor requeria, aos olhos dos capitalistas, mais aquisição de 

terras destinadas à plantação de cana. A concentração fundiária fez com que poucas 

                                            
43

 “Na safra de 1972-73, a UCB moeu 694.663 toneladas de cana, produzindo 923.815 sacos de 
açúcar, valor inferior apenas ao registrado pela Usina Catende (MELO, 1975), já na safra 1973-74 a 
Usina foi responsável pela produção de 848.002 sacos de 60 quilos (IAA, s.d., apud ANDRADE, M., 
1989) e na safra seguinte, 1974-75, produziu 1.016.696 sacos (DÉ CARLI, 1982). Em 1984 a 
produção foi de 876.600 sacos de açúcar de 50 quilos (IBID), registrando uma queda de produção 
bruta em torno de 7 mil toneladas de açúcar. Para a safra de 1986-87 era prevista a produção de 
951.920 sacos de açúcar de 50 quilos, indicando uma retomada de mais de 3 mil toneladas frente a 
produção da safra anterior, além de 15.833.000 litros de álcool” (BARBOSA, 2014, p. 97). 
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pessoas tivessem o acesso à terra, enquanto muitos moradores da Zona Rural 

garantiam sua sobrevivência e de suas famílias apenas com a venda da força de 

trabalho. 

A proletarização do homem do campo e a intensa exploração de sua força de 

trabalho fizeram com que, no município de Barreiros, os trabalhadores rurais 

também buscassem as lutas coletivas por melhoria nas condições de vida e de 

trabalho. As primeiras reivindicações do movimento sindical eram pela garantia do 

salário para o trabalhador rural, pelo acesso à Previdência Social e pela reforma 

agrária. Biá, líder sindical do município, (2014, p. 10) narra que 

 
Um fato curioso é que os patrões ajudaram na fundação do nosso Sindicato. 
Por exemplo, a Usina Central Barreiros e as demais usinas da região 
forneceram transporte para que os trabalhadores se organizassem. No 
entanto, quando eles souberam que a finalidade do órgão era defender os 
interesses da classe trabalhadora, partiram para acabar tudo, na marra.  

 

Se a década de 1950 foi de grandes tensões sociais, foi também neste 

período (1942-1961), como forma de dar enfrentamento às insatisfações da classe 

trabalhadora, que o grupo proprietário da UCB construiu centenas de casas, capela, 

campo de futebol, escolas, postos de saúde, clube recreativo, estalagem para 

trabalhadores solteiros, além de estabelecer uma gratificação natalina aos 

trabalhadores44. 

As casas que formavam Vilas Operárias em Barreiros compõem uma prática 

difundida largamente no Brasil na década de 1940, de controle do cotidiano da 

classe trabalhadora, de disciplina e de pressão do salário. O controle era realizado 

através da organização dos espaços de vida social dos operários, tendo em vista 

que a usina organizava os serviços de educação, saúde e até as opções de lazer. A 

insuficiência do salário era remediada por meio de outras “concessões”, como lenha, 

água, luz e pequenos roçados, que acabavam por arrefecer as reivindicações 

trabalhistas. São estratégias de dominação burguesa, que Fernandes (2005, p. 352) 

analisa como 

 

                                            
44

 Esse processo de concessão de benefícios assistenciais aos trabalhadores rurais está inscrito na 
lógica do capital, como coloca Pastorini (2012, p. 2): “a lógica expansionista reserva um lugar 
específico para a atenção das manifestações da questão social, que tem como objetivo administrar 
a pobreza e a população excedente na busca pela legitimidade necessária para materializar o 
projeto político-econômico do capital monopolista”. 
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[...] a dominação burguesa não é só uma força socioeconômica espontânea 
e uma força política regulativa. Ela polariza politicamente toda a rede de 
ação autodefensiva e repressiva, percorrida pelas instituições ligadas ao 
poder burguês, da empresa ao Estado, dando origem a uma formidável 
superestrutura de opressão e bloqueio, a qual converte, reativamente a 
própria dominação burguesa na única fonte de “poder político legítimo”. 
Mero reflexo das relações materiais de produção, ela se insere, como 
estrutura de dominação, no âmago mesmo dessas relações, inibindo, 
suprimindo ou reorientando, espontânea e institucionalmente, os processos 
econômicos, sociais e políticos por meio dos quais as demais classes ou 
quase classes se defrontam com a dominação burguesa.  

 

No ano de 1997, num contexto de efetivação do projeto neoliberal de 

Estado45, depois da redução de repasses de recursos públicos para o setor 

sucroalcooleiro e do acúmulo de dívidas pela UCB, a usina encerrou suas 

atividades. No ano de 1999, a falência da empresa foi decretada, sob determinação 

judicial, requerida pela empresa Comercial Diesel Ltda. “Quando faliu, a UCB tinha 

cerca de 5.000 trabalhadores, 20  mil hectares de terra e era a principal fonte de 

emprego e renda da região” (BARBOSA, 2014, p. 99). 

 

Figura 02 - Ruínas da Usina Central Barreiros. 

 
Fonte: O Jornal do Nordeste, 2010.

46
 

 

 

                                            
45

 Para os neoliberais, a crise do capitalismo está relacionada com os gastos sociais do Estado, o 
poder das organizações sindicais e suas reivindicações por reajustes nos salários, levando à 
destruição dos lucros empresariais e à inflação. A solução para a tal crise, segundo eles, parte da 
diminuição dos gastos públicos e do poder dos sindicatos, da instauração de taxa de desemprego e 
de uma política de reforma fiscal. 

46
 Disponível em: 

<http://www.onordeste.com/onordeste/enciclopediaNordeste/index.php?titulo=Usina+Central+Barr
eiros++&ltr=u&id_perso=2237> Acesso em: 22 ago 2015. 
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Os trabalhadores receberam 30% da indenização no ano de 2007, no ano de 

2010 receberam mais 20%, faltando ainda 50% do pagamento restante para a Usina 

sanar as dívidas trabalhistas (CUT, 2010). Muitos trabalhadores trocaram suas 

indenizações por lotes de terras, nos quais estavam incluídas as casas em que 

moravam, que compunham as antigas Vilas Operárias. 

Sobre a importância da UCB na história do município de Barreiros, Andrade 

(2007, p. 151), pesquisador barreirense e ex-funcionário da Usina, aponta que 

 
É evidente que qualquer citação sobre a história de Barreiros, 
principalmente no que concerne ao aspecto econômico, não poderia 
dissociar-se da Usina Central Barreiros – UCB. Afinal, é justo que se 
reconheça que a UCB se constituiu durante mais de seis décadas, no maior 
pólo gerador de empregos para a região e de impostos para a 
municipalidade e o Estado, mantendo cerca de 3.500 empregos diretos na 
área urbana e rural, o que proporcionou desenvolvimento do comércio, da 
microempresa e na geração de sub-empregos. 

 

Quanto ao aspecto da análise da formação histórica do território, há que se 

reconhecer a importância da UCB para o município, entretanto faz-se necessário 

constatar também que o negócio sucroalcooleiro provocou no desenvolvimento 

deste território uma intensa desigualdade social e situação de dependência.  

 

2.3.1 Reconfigurações territoriais do município 

 

Por um longo período, a principal atividade econômica do território foi a que 

decorre da cultura da cana-de-açúcar, com a fabricação de produtos destinados à 

exportação. O desenvolvimento de outras atividades não era expressivo no auge da 

exploração da agroindústria do açúcar e do álcool.  

É um território que, em função das condições naturais, atraiu uma atividade 

econômica subsidiada pelo poder político e enraizou uma cultura, a cultura da cana-

de-açúcar. 

Sendo assim, a atividade econômica da monocultura da cana-de-açúcar foi 

um aspecto preponderante na formação do território barreirense, tanto que durante 

muito tempo limitou a diversificação produtiva na economia do município. Sousa 

(2010, p. 3) afirma que 

 
Apesar de sua localização litorânea, Barreiros, até recentemente, não era 
considerado município turístico. Durante séculos, esteve condicionado 
economicamente à monocultura da cana-de-açúcar, e, em segundo plano, a 
outras atividades relacionadas à agricultura e ao comércio. Por conta de sua 
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dependência da monocultura da cana-de-açúcar, viveu momentos de intensa 
atividade econômica, que os antigos moradores costumam classificar como o 
“apogeu” do município. 

  

 A educação, que não era uma exigência para o desenvolvimento de grande 

parte das funções da agroindústria canavieira, era restrita e grande parte das 

pessoas cursava apenas parte do Ensino Fundamental, pois logo cedo tinham que 

abandonar os estudos para trabalhar e contribuir com a renda familiar. Dabat (2003, 

p. 401) afirma: 

 
[...] a razão maior da supressão de uma aspiração à instrução, cruelmente 
ressentida, era a necessidade de trabalhar [...] Sem tempo durante o dia, os 
meninos e meninas tampouco podiam aproveitar aulas noturnas, esgotados 
que eram por uma carga de trabalho muito além de suas forças em 
desenvolvimento, em organismos enfraquecidos pela desnutrição. 

 
 

O município traz características que demarcam um processo de 

desenvolvimento desigual do território, onde os modelos de ciclos econômicos que 

favoreceram o capital nacional e o dos países centrais impediram o desenvolvimento 

de um sistema de economia que beneficie a todos e articulado em escala nacional 

(FERNANDES, 2005). A formação social de Barreiros, pertencente à Zona da Mata 

pernambucana, revela que 

 
[...] o que é importante ressaltar é que o quadro geral de carência que 
abrange a desnutrição, as condições precárias dos domicílios, o 
analfabetismo, a incidência de doenças e as altas taxas de mortalidade 
estão associados não só a formas de organização social da região e às 
relações de trabalho vigentes, como às formas específicas de atuação do 
Estado na região que historicamente, tem pautado sua ação pelo apoio 
sistemático aos grandes proprietários e industriais [...] e pela quase 
ausência de programas sociais voltados para a melhoria dos padrões de 
nutrição, saúde, educação, saneamento básico e habitação popular 
(DABAT; NETO, 1998, p. 112). 

 

Mudanças nos ciclos econômicos e até catástrofes naturais apontam para 

reconfigurações no território de Barreiros. O fechamento da UCB, a proximidade do 

Território Estratégico de Suape e a lentidão no processo de recuperação das 

enchentes dos anos de 2000 e 201047 influenciaram em mudanças significativas no 

                                            
47

 Ainda na data de 30 de dezembro de 2013 inaugurava-se uma ponte do município, que havia sido 
destruída pela enchente do ano de 2010, como noticiou o Diario de Pernambuco, do dia 30 de 
dezembro de 2013. Disponível em: <http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-
urbana/2013/12/30/interna_vidaurbana,482001/governoadia-inauguracao-de-ponte-maria-amalia-
em-barreiros-para-terca.shtml> Acesso em: 12 ago 2015. 
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município, que, pelo curto espaço de tempo, ainda não conseguimos mensurar os 

impactos reais de tais transformações. 

Propriedades rurais da UCB foram utilizadas como indenização, ocupadas 

através de atos desenvolvidos por organizações sindicais e de movimentos de luta 

pela terra, e engenhos localizados em proximidade do centro foram absorvidos pela 

Zona Urbana. 

Deste período, alguns jornais locais noticiavam as ocupações das terras 

improdutivas da Usina Central Barreiros. O Jornal do Commercio, do dia 06 de 

dezembro de 2000, publicou: 

 
A Federação dos Trabalhadores em Agricultura de Pernambuco (Fetape) 
promoveu ontem a ocupação de 10 engenhos da Usina Central Barreiros, no 
município do mesmo nome. O diretor de Política Agrária da Fetape, João 
Santos da Silva, disse que a ocupação foi feita para garantir a posse das 
terras para os trabalhadores e que o grupo Othon Bezerra de Mello, dono da 
Usina, pague integralmente os direitos trabalhistas. A Barreiros teve sua 
falência decretada pela Justiça Federal em 16 de junho de 1999. 
 
 

Da improdutividade das terras oriundas da usina, 14 (catorze) assentamentos 

de reforma agrária48 foram instalados em Barreiros. Em um estudo referente aos 

impactos dos assentamentos sobre o meio rural brasileiro, realizado pelo Núcleo de 

Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural (NEAD), Leite et al. (2004, p. 29) 

destacam que 

 
Os assentamentos não só geram empregos, e de alguma maneira, 
aumentam o nível de renda das famílias assentadas, com reflexos na 
economia municipal e regional, como também transformam, em diferentes 
proporções, as relações sociais e de poder local. Em que pese a pobreza de 
diversos assentamentos, é preciso ter em conta a situação das famílias no 
período anterior à sua instalação na terra, e atentar para os projetos como 
uma possibilidade de reestruturação da própria lógica de reprodução da 
unidade familiar. 

 
 

Em Barreiros, dados empíricos coletados por Sousa (2010, p. 106) apontam 

que 

 
[...] cerca de 40% destas famílias continua como trabalhadores rurais em 

                                            
48

 O assentamento é, segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), um 
conjunto de lotes agrícolas independentes entre si, em terras que antes formavam apenas uma 
propriedade. Cada unidade é recebida por uma família em situação de risco alimentar e social. Os 
trabalhadores rurais e suas famílias recebem a terra para morar e produzir nela, contando com 
créditos, assistência técnica, infraestrutura e outros benefícios de apoio ao desenvolvimento dos 
assentados. 
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propriedades de fornecedores de usinas que continuam a funcionar na 
região, enquanto que cerca de 60%, com a Reforma Agrária, saíram da 
condição de “trabalhadores rurais” e passaram a ser ‘agricultores’ em suas 
próprias terras nos assentamentos de reforma agrária resultante do 
fechamento da UCB, passando a viver não apenas da cana-de-açúcar, mas 
também de outras culturas de subsistências e da pecuária. 

 
 

O Território Estratégico de Suape compreende os municípios de Cabo de 

Santo Agostinho, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Moreno e Escada. O Complexo 

Industrial Portuário de Suape (CIPS) agrega negócios industriais e portuários, com 

grandes investimentos dinamizadores da economia que impactam na realidade 

desses municípios e dos territórios próximos a ele (CONDEPE/FIDEM, 2014).  

Um dos impactos, dentre os tantos, causados pela instalação do CIPS se dá 

na atividade agropecuária e que também tem trazido mudanças para a RD Mata Sul. 

Como exemplo desta realidade, podemos destacar a criação do Assentamento 

Ximenes no município de Barreiros no ano de 2013, realizada pela parceria do 

Instituto de Terras e Reforma Agrária de Pernambuco (ITERPE) com o CIPS, que se 

destinou a famílias de agricultores do município de Barreiros e famílias oriundas do 

Assentamento Jurissaca, localizado em Suape, reassentadas em Barreiros em 

decorrência da expansão industrial do Complexo. 

Das enchentes dos anos de 2000 e 2010, o município ficou devastado e 

muitas famílias tiveram suas casas destruídas pelas águas. No ano de 2010, 

Barreiros foi um dos territórios mais atingidos pela catástrofe. Famílias que ficaram 

desabrigadas após a enchente, foram atendidas com moradias construídas através 

do Programa Reconstrução. Essas moradias foram erguidas em ambientes 

afastados da Zona Urbana do município, e até então não tinham equipamentos 

públicos para a oferta de serviços. Ainda hoje, há uma precariedade no que diz 

respeito à existência de equipamentos sociais para atender à população. O Diario de 

Pernambuco49 informou, em 07 de outubro de 2013, que 

 
Em Barreiros, onde 2.150 famílias (mais de dez mil pessoas) foram 
beneficiadas com uma nova moradia, haverá a entrega de mais 300 casas 
construídas no habitacional que tem o mesmo nome da cidade [...] O 
município recebeu o maior número de habitações, totalizando 4.043 
moradias, distribuídas em cinco empreendimentos, que demandaram R$ 
283 milhões. No Habitacional Barreiros, foram empregados R$ 18 milhões 

                                            
49

 Disponível em: http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-urbana/2013/10/07/ 
interna_vidaurbana,466569/mais-867-moradias-serao-entregues-nesta-terca-em-sirinhaem-catende-
e-barreiros.shtml Acesso em: 19 dez. 2014. 
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na construção das casas, de uma praça e quadra de esportes. 
 

 

Além dos eventos que concretizaram mudanças no território aqui estudado, 

viveu-se no município nos últimos anos a expectativa da instalação de um Complexo 

Turístico Imobiliário, o The Reef Club50. A possibilidade da instalação de tal 

empreendimento gerou nos munícipes a esperança de retorno aos tempos da UCB, 

no senso comum considerados como tempos áureos da economia barreirense. Com 

a crise do capital de 2008, no entanto, os investidores anunciaram um novo 

cronograma para a implantação dos negócios turísticos em Pernambuco (SOUSA, 

2010). 

Nos anos de declínio das atividades da usina, indústrias de pequeno e médio 

porte também fecharam, comprovando a forte dependência da agroindústria 

canavieira no município. No entanto, mesmo com os problemas socioeconômicos 

que ocorriam no território, o IDH-M51 apresentou um aumento de 8,19% entre os 

anos de 1991 e 2000, como mostra a tabela 02. 

 

Tabela 02 - Indicadores do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – 
1991-2000 

IDH-M IDH-M 

Renda 

IDH-M 

Longevidade 

IDH-M 

Educação 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

0,583 0,635 0,544 0,530 0,609 0,650 0,595 0,724 

Fonte: Pnud/Ipea/FJP, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

 
 

                                            
50

 Segundo Sousa (2010, p. 20), “[...] recentemente, um novo ‘boom’ vem ocorrendo no mercado 
turístico nacional, especialmente no Nordeste, através dos empreendimentos que neste estudo 
foram denominados de Complexos Turísticos Imobiliários (CTIs). Os CTIs integram os resorts e os 
empreendimentos imobiliários, complementados por campos de golfe e desportos náuticos, além de 
toda uma infra-estrutura de serviços, que promovem, além do turismo tradicional de ‘sol e mar’, o 
chamado turismo residencial, demandando investimentos na casa dos bilhões de reais, promovendo 
verdadeiras transformações econômicas, ambientais e sociais nas regiões onde se instalam, 
despertando nos administradores públicos uma busca frenética pela captação destes 
empreendimentos, ‘vendendo a alma’ a estes modelos pré-concebidos sob a égide do 
‘globaritarismo’”. 

51
 Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o “Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de indicadores de três 
dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O índice varia de 0 a 1. 
Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano”. Disponível em: 
<http://www.pnud.org.br/IDH/IDHM.aspx?indiceAccordion=0&li=li_IDHM> Acesso em: 18 dez. 2014. 



 94 

O índice de Gini52, que mede o grau de desigualdade de renda entre os 

habitantes do município, também apresentou uma evolução entre os anos de 1991, 

que era 0,7333, em 2000 foi para 0,5870 e em 2010 passou para 0,5750, conforme 

Tabela 03. A concentração de renda, tão característica do negócio sucroalcooleiro, 

em pouco tempo do término de exploração, apresentou uma diminuição. 

 

Tabela 03 - Índice de Gini da renda domiciliar per capita segundo Município - 
Período: 1991, 2000 e 2010 

Município 1991 2000 2010 

Barreiros 0,7333 0,5870 0,5750 

Fonte: IBGE/Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010. 

 

No que diz respeito à realidade socioeconômica, registra-se que o município 

teve no ano de 2010 o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de 

0,586, menor que a média da RD Mata Sul, 0,603, que por sua vez também foi 

menor que a média estadual, 0,673, como mostra a Tabela 04. Tal dado indica que o 

território barreirense encontra-se com os indicadores de longevidade, educação e 

renda abaixo da média atribuída à RD e ao estado de Pernambuco. 

 

Tabela 04 - Média do IDH-M em 2010 
LOCALIDADE IDH-M 2010 
BARREIROS 0,586 

RD MATA SUL 0,603 

PERNAMBUCO 0,673 

Fonte: Pnud/Ipea/FJP, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

 

No ano de 2010, 49,89% de pessoas com 10 anos ou mais viviam sem 

rendimento (CONDEPE/FIDEM, 2014). Estes dados refletem as debilidades que o 

município apresenta na falta de vagas para trabalho e na deficitária oferta de 

serviços básicos como saúde e educação.  

Atualmente, segundo dados oficiais, o município de Barreiros apresenta uma 

economia voltada para o setor de serviços. No ano de 2011, 77,32% do Produto 

                                            
52

 Segundo Wolffenbüttel (2004), o Índice de Gini “é um instrumento para medir o grau de 
concentração de renda em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos 
mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de zero a um (alguns apresentam de zero a 
cem). O valor zero representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor 
um (ou cem) está no extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza”. Disponível em: 
<http://desafios.ipea.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2048:catid=28&Itemid=
23> Acesso em: 19 dez.2014. 
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Interno Bruto (PIB) foi resultado do setor de serviços, enquanto 17,78% foi 

proveniente da produção industrial e 4,90% partiu do setor agropecuário.  

Do total de 3.585 pessoas empregadas no setor formal em 2012, 1.201 

tinham um emprego na administração pública, que liderou o número no ranking, 

seguido do número de vínculos formais de trabalho no comércio, que chegou a 

1.143, segundo dados da Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de 

Pernambuco (CONDEPE/FIDEM, 2014). Sendo assim, a recuperação da economia 

do município se deu pela movimentação do comércio. 

Dentre os dados educacionais, observa-se que a região ocupa o primeiro 

lugar no abandono no Ensino Fundamental e o segundo lugar na distorção idade-

série no Ensino Fundamental, entre todas as Regiões de Desenvolvimento de 

Pernambuco (CONDEPE/FIDEM, 2014) e que participa do Programa Territórios da 

Cidadania53, do Governo Federal.  

Sobre a educação, no ano de 2013 havia 9.861 escolas em Pernambuco e 58 

em Barreiros. No município, os dados informam que, em 2010, a taxa de 

analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais chegou a 20,69%, enquanto o 

índice nacional registra o número de 9,37% (DATASUS, 2010) e ainda 65,25% da 

população com 10 anos ou mais não concluíram o Ensino Fundamental e, apesar da 

existência de uma instituição voltada para a educação profissional instalada no 

município, em 2012 registraram-se apenas 104 matrículas iniciais da população 

barreirense em cursos de nível técnico (CONDEPE/FIDEM, 2014). 

Há que se destacar que as transformações recentes são instigadoras e 

geradoras de muitos desafios às políticas de desenvolvimento territorial, dentre elas 

a de educação profissional. Políticas e desafios reconhecidos pelo líder sindical, 

conforme expressa Sr. Amaro Biá54 (2014, p. 13): 

 
Para o futuro, eu espero que, na região canavieira, seja feito um estudo e 
seja adotada uma política para resolver o problema da monocultura. Muitas 

                                            
53

 “O Programa Territórios da Cidadania, lançado em 2008 pelo Governo Federal, tem como objetivos 
promover o desenvolvimento econômico e universalizar programas básicos de cidadania por meio 
de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável. Ações relacionadas ao 
desenvolvimento social, à organização sustentável da produção, à saúde, saneamento e acesso à 
água, educação, cultura, infra-estrutura, e ações fundiárias estão sendo articuladas nesses 
territórios com participação social e a integração entre Governo Federal, Estados e Municípios” 
(MDS, 2014).  

54
 Ao se referir a um governo popular, Sr. Amaro Biá faz menção ao governo da presidente Dilma 
Rousseff, vinculada ao Partido dos Trabalhadores, que está no segundo mandato presidencial 
(2015-2018). 
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terras foram desapropriadas e entregues aos trabalhadores sem nenhum 
projeto produtivo. Precisamos aproveitar esse governo popular, para 
conquistarmos capacitação produtiva. Temos o PRONATEC (Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) e devemos aproveitar 
essa política. 

 
 

Este cenário apresenta um território em que a população vive atualmente em 

realidade de privação no acesso e usufruto da riqueza socialmente produzida. A 

ineficiente oferta de serviços públicos e o baixo índice de desenvolvimento resultam 

da formação social e histórica da região, que, apesar de já apresentar avanços, 

ainda se configura como um território desigual e de parca qualidade de vida para os 

seus munícipes.  
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CAPÍTULO 3 A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E OS INSTITUTOS 

FEDERAIS COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO  

 

O presente capítulo pretende permitir ao leitor a compreensão da vinculação 

da política de educação profissional como propulsora do desenvolvimento e seus 

impedimentos no modo de produção capitalista, destacando nesta trajetória as 

recentes modificações desta política com a instituição dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia e a proposta de desenvolvimento do território em 

que está situado. 

Para isso, foi necessário trazer à tona discussões que se organizaram em 

quatro itens: o primeiro trata sobre o papel da educação na sociedade; o segundo 

apresenta a falaciosa relação entre educação e desenvolvimento; o terceiro retoma a 

política de educação profissional brasileira e caracteriza os Institutos Federais e, por 

último, a quarta dialoga com a política de educação profissional no território de 

Barreiros. 

 

3.1 O papel da educação na sociedade 

 

Diferente dos animais, a espécie humana, ao alargar seu desenvolvimento, 

necessita de conhecimentos que ultrapassam a herança biológica. Para se tornar um 

ser social, é necessária ao homem a apreensão de aptidões historicamente 

construídas. 

A educação insere-se na sociedade como uma atividade diretamente 

vinculada ao trabalho55, que se instaura para atender a necessidades de 

socialização humana e de acesso ao saber socialmente produzido. A 

complexificação da sociabilidade exige que as gerações humanas se apropriem, 

transmitam e construam conhecimentos. 

Tem a função social de mediadora entre o homem e o patrimônio sócio-

histórico construído pela humanidade. Aptidões e funções psíquicas são ativadas no 

                                            
55

 Com base na teoria marxiana, a partir do trabalho, o homem altera a natureza para a realização 
das suas necessidades e, ao mesmo tempo, se transforma. Nesse processo, o homem se difere dos 
animais, exercendo sua capacidade teleológica, ao projetar suas vontades para a produção de 
valores de uso. 
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contato do homem com os conhecimentos acumulados socialmente, dotando-o da 

capacidade de viver em sociedade e de responder às suas necessidades. Segundo 

Maceno (2011, p. 41), 

 
[...] a educação surgiu como uma exigência do trabalho, na medida em que 
este necessita submeter o modo anárquico e instintivo da relação com o 
mundo, presente na esfera animal, por um modo social de relação. Neste 
sentido, desde o surgimento do primeiro ato de trabalho, há a necessidade 
de infundir nos homens formas de reagir com o mundo natural e social que 

sejam favoráveis à reprodução social matrizada por ele. 
 

Para Frigotto (2010, p. 34), 
 

A qualificação humana diz respeito ao desenvolvimento de condições 
físicas, mentais, afetivas, estéticas e lúdicas do ser humano (condições 
omnilaterais) capazes de ampliar a capacidade de trabalho na produção dos 
valores de uso em geral como condição de satisfação das múltiplas 
necessidades do ser humano no seu devenir histórico. 
 
 

Nestas circunstâncias, ao relacionar o indivíduo com o saber produzido na 

sociedade, a educação estimula continuamente a capacidade crítica e criativa do ser 

humano, possibilitando que o mesmo construa autonomia para a vida, tenha 

liberdade para fortalecer o desempenho da sua capacidade teleológica e que possa 

contribuir efetivamente com o desenvolvimento da sociedade. 

A educação foi instituída para atender às necessidades de complexificação do 

ser social, pois, utilizada como meio de transmissão do patrimônio social e histórico 

acumulado pela humanidade, contribui para a sociabilidade do homem e age sobre 

as consciências, no sentido de produzir concepções de mundo. 

Conhecimentos, habilidades, normas, leis, valores, comportamentos e 

crenças são transmitidos através da educação. Ela age sobre todos os homens e se 

faz presente em qualquer forma de sociabilidade. A reprodução social depende 

necessariamente desta atividade para garantir a continuidade da sociedade. Sobre o 

papel de mediação do homem com a sociedade, Saviani (1995, p. 17) afirma que 

 
[...] o trabalho educativo é 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 e concomitantemente, à descoberta das 
formas mais adequadas de atingir esse objetivo. 
 

 
Diante do seu caráter formativo, a educação gera possibilidades criativas e 
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libertárias no ser humano. No entanto, cabe situá-la na sociedade em que está 

inserida para compreendê-la. Sendo assim, a educação que é praticada 

hegemonicamente numa sociedade resulta das relações sociais estabelecidas nela, 

inscrita, portanto, numa totalidade social. Maceno (2011, p. 47) diz: 

 
[...] no plano histórico concreto, aparentemente a educação, especialmente 
a formal, é definida pelos indivíduos. Entretanto, apenas ao nível da 
aparência, pois na essência, a reprodução da sociedade impõe de antemão 
os limites e possibilidades de atuação da educação. 
 

 

Orso (2012) pontua que existem diversas formas de educação e que, sem 

grande rigor, pode-se classificar a educação em formal e informal, sendo a formal 

aquela que é institucionalizada e realizada de forma sistemática, e a informal a que é 

difundida no cotidiano por meio das relações interpessoais. 

Sendo assim, observa-se que a estrutura social abrangente, ou seja, o modo 

como a sociedade se produz e reproduz, está intimamente ligada aos modelos 

educacionais formais presentes na sociedade. Ao consolidar o modo de produção 

capitalista como a única alternativa viável à continuidade da sociedade, a educação 

formal auxilia, através da ideologia dominante, diretamente na difusão de padrões e 

normas vigentes na sociedade que indicam como os indivíduos devem agir em todos 

os espaços da vida social. 

Conscientes desse papel estratégico que a educação desempenha na 

reprodução social, as classes dominantes se utilizam dela como instrumento de 

legitimação do capital e de reprodução dos padrões hegemônicos da burguesia. O 

modo de produção que retira do homem o domínio sobre o seu trabalho também 

subtrai da educação o potencial de torná-lo consciente. 

Com isso, a força da ideologia dominante é tão grande que a maioria dos 

homens vive cotidianamente situações de privação e subalternidade sem se rebelar 

e acreditando que esse é o curso natural da realidade social, enquanto uma 

pequena parcela desfruta da riqueza socialmente produzida. Sobre o papel da 

educação na reprodução da sociedade capitalista, Mészáros (2008, p. 44) analisa 

que 

 
[…] no sentido verdadeiramente amplo do termo educação, trata-se de uma 
questão de 'internalização' pelos indivíduos [...], da legitimidade da posição 
que lhes foi atribuída na hierarquia social, juntamente com suas 
expectativas 'adequadas' e as formas de conduta 'certas', mais ou menos 
explicitamente estipuladas nesse terreno. Enquanto a internalização 
conseguir fazer o seu bom trabalho, assegurando os parâmetros 
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reprodutivos gerais do sistema do capital, a brutalidade e a violência podem 
ser relegadas a um segundo plano (embora de modo nenhum sejam 
permanentemente abandonadas). 
 

 

Neste sentido, ela estabelece de maneira pacífica a conformação e o 

consenso das classes subalternas para a convivência num sistema de sociedade 

desigual, sem que seja necessariamente o uso constante da coerção para a 

manutenção do poder. 

Reconhece-se que a educação formal desempenha o papel de difusão do 

conhecimento construído pela humanidade, mas tal tarefa se dá com deturpações 

que garantem a reprodução do capital. Além da adequação das classes populares 

para o atendimento das demandas da produção capitalista, a educação proporciona 

a internalização dos valores burgueses através da legitimação dos padrões da 

classe dominante como universais. Para isso, os avanços empreendidos pelo 

proletariado, ao oferecerem risco à hegemonia vigente, são comumente negados e 

apagados da história oficial.  

Muito mais do que um processo de formação crítica que estimule os 

indivíduos ao questionamento e à construção de estratégias para a transformação 

desta realidade, a educação formal, tomada por questões burocráticas e 

disciplinares, promove o ajustamento e a obediência às normas e regras impostas 

por este sistema (ORSO, 2012). 

A educação tem sido conduzida a partir de uma concepção que 

historicamente leva os oprimidos ao conformismo, tendo em vista que o 

conhecimento é reproduzido como uma construção distanciada da realidade, 

estática e sem significado para os mesmos. Segundo Mészáros (2008, p. 17), a “[...] 

educação significa o processo de 'interiorização' das condições de legitimidade do 

sistema que explora o trabalho como mercadoria, para induzi-los à sua aceitação 

passiva”. 

Neste formato, o educador é aquele que conhece e repassa conteúdos, 

enquanto o educando o recebe passivamente. Na posição de mero receptor de 

conhecimento, o indivíduo é levado a analisar a realidade fundamentado em um 

conjunto de ideias e valores que na maioria dos casos não representa os interesses 

de sua classe, dificilmente conseguindo transpor a aparência dos fenômenos e 

questionar as informações que lhe são apresentadas. Configura-se então como um 

processo que induz a aceitação da classe trabalhadora a uma realidade desigual. 
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Sobre esta questão, Freire (2010, p. 104) afirma que 

 
Esta nos parecia uma das grandes características de nossa educação. A de 
vir enfatizando cada vez mais em nós posições ingênuas, que nos deixam 
sempre na periferia de tudo o que tratamos. Pouco ou quase nada, que nos 
leve a posições mais indagadoras, mais inquietas, mais criadoras. Tudo ou 
quase tudo nos levando, desgraçadamente, pelo contrário, à passividade, 
ao “conhecimento” memorizado apenas, que, não exigindo de nós 
elaboração ou reelaboração, nos deixa em posição de inautêntica 
sabedoria. 
 

 

Para Freire (1987), antagônica ao modelo desumanizador é a educação 

problematizadora, que promove o diálogo entre os sujeitos participantes da troca de 

conhecimentos sobre a realidade em sua totalidade. Assim, a compreensão da 

relação do homem com o mundo, o estímulo à criatividade, à reflexão e à ação 

proporcionam aos homens a busca pela transformação e pela libertação humana.  

Nessa perspectiva, o autor denomina de prática bancária a educação 

tradicional que objetiva uma formação elementar da massa e o treinamento para 

atuar no mercado de trabalho e, em sentido contrário e com objetivos opostos, a 

educação problematizadora que estimula os educandos a uma imersão e 

desvelamento da realidade. Freire (1987, p. 41) afirma: 

 
Assim é que, enquanto a prática bancária [...] implica numa espécie de 
anestesia, inibindo o poder criador dos educandos, a educação 
problematizadora, de caráter autenticamente reflexivo, implica num 
constante ato de desvelamento da realidade. A primeira pretende manter a 
imersão; a segunda, pelo contrário, busca a emersão das consciências, de 
que resulte sua inserção crítica na realidade. 
 

 

A educação libertadora estimula os homens à tomada de consciência e à 

necessidade de participação na vida social, de enfrentamento dos problemas e dos 

desafios postos pela realidade, a partir de uma concepção de mundo que supera o 

egoísmo e atua pela coletividade.  

Gramsci (2004) destaca que uma grande massa de homens é movida por 

uma concepção de mundo que não expressa a realidade de seu grupo social, que foi 

assimilada sem questionamento pelo fato de estar difundida no senso comum, mas 

que é possível uma apreensão do mundo com base em uma leitura crítica e 

consciente do real. Isso requer que o homem conheça a história da humanidade, o 

modo de desenvolvimento da sociedade, bem como saber que está em disputa com 

outras formas de análise do concreto. A escola, segundo ele, é uma das maiores 
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organizações culturais da sociedade. 

Reconhece-se então que, dado o seu caráter formativo e de possibilidade de 

desenvolvimento da consciência voltada para o fortalecimento de uma sociedade 

alicerçada na igualdade, a educação pode contribuir substantivamente para a 

reversão do processo de alienação e a conquista da emancipação humana, atuando 

como meio para se chegar a outra forma de sociabilidade. Como afirma Gramsci 

(2004, p. 103), a aproximação do real desperta a consciência dos sujeitos para a 

reflexão e a ação críticas. 

 
[...] a compreensão crítica de si mesmo é obtida, portanto, através de uma 
luta de “hegemonias” políticas, de direções contrastantes, primeiro no 
campo da ética, depois no da política, atingindo, finalmente, uma 
elaboração superior da própria concepção do real. A consciência de fazer 
parte de uma determinada força hegemônica (isto é, a consciência política) 
é a primeira fase de uma ulterior e progressiva autoconsciência, na qual 
teoria e prática finalmente se unificam. 

 
 

Mészáros (2008) denomina o movimento de construção de alternativas à 

educação alienante do capital de 'contrainternalização', que tem o poder de 

contribuir largamente para a construção de outra sociedade. Para que esta 

transformação ocorra, o processo educativo precisa aglutinar as dimensões 

políticas, educacionais e culturais. 

Desta maneira, a concepção de escola unitária traz em seu bojo um projeto 

de formação dos trabalhadores para a superação da subalternidade. Norteado pelo 

trabalho como princípio educativo, Gramsci (2000) enfatiza que a partir da 

articulação dos saberes construídos da relação do homem com a natureza e 

evidenciando todas as dimensões da vida em sociedade, pode-se construir o 

conhecimento da realidade, elevando a consciência das massas cultural e 

politicamente. Dentro desta lógica, as polaridades, atualmente presentes na 

educação, de formação geral e específica, humanística e técnica, teórica e prática 

são superadas por meio da vivência da realidade concreta neste modelo de escola 

(FRIGOTTO, 2010). 

Sendo assim, a educação nos moldes da sociedade capitalista mantém a 

grande massa conformada e esta corrobora, sem ao menos perceber, com o seu 

processo de opressão e subalternização ao adotar para si uma concepção de mundo 

que não representa a sua classe social. 

No entanto, cabe destacar que visualiza-se na educação, como política de 
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caráter formativo, e, portanto, aproximada da realidade da classe trabalhadora, a sua 

capacidade de formular ações que estimulem a autonomia dos sujeitos, que, 

dotados de capacidade crítica e criativa, questionem a realidade atual, consolidem 

uma nova hegemonia e busquem através da ação política a construção de uma 

sociedade igualitária. 

 

3.2 A falaciosa relação entre educação e desenvolvimento 

 

A manutenção da ordem num sistema permeado pela intensa desigualdade 

social e de restrição do acesso ao desenvolvimento a pequenos grupos, onde a 

maioria do contingente humano vive em condições de privação, exige a permanente 

elaboração de estratégias de contenção das massas. 

No contexto da Guerra Fria, o crescimento dos índices de pobreza nos países 

periféricos e a existência de uma ideologia contra-hegemônica como alternativa de 

sociedade ameaçavam o sistema capitalista. Sendo assim, o desgaste do uso da 

força militar no tratamento da questão pobreza-segurança traz à tona o uso da 

educação como instrumento de dominação nas nações dependentes.  

 Três pilares norteiam fortemente a proposta de educação atual, adequando-a 

aos moldes das transformações societárias empreendidas recentemente: a 

privatização, a negação do conhecimento e o aprofundamento do caráter ideológico 

da educação. Com a crescente mercantilização e privatização, a educação é 

transformada em um nicho de mercado lucrativo em todos os níveis. A proposta de 

pedagogia das competências, a fragmentação e o aligeiramento dos cursos levam a 

uma negação do conhecimento. O fortalecimento do caráter ideológico da educação 

produz a aceitação passiva da realidade pela classe trabalhadora (JIMÉNEZ, 2005). 

Neste contexto, os organismos internacionais, com destaque para a 

centralidade da atuação do Banco Mundial nos países periféricos, orientam suas 

ações para a implementação de políticas educacionais, que associadas a outras 

políticas56, substituem o paradigma de crescimento econômico pelo de 

desenvolvimento humano, pautado na satisfação de necessidades básicas do 

                                            
56

 Leher (1999, p. 22) afirma sobre a atuação do Banco Mundial: “O Banco volta-se para programas 
que atendam diretamente as populações possivelmente sensíveis ao ‘comunismo’, por meio de 
escolas técnicas, programas de saúde e controle da natalidade, ao mesmo tempo em que promove 
mudanças estruturais na economia desses países, como a transposição da “revolução verde” para o 
chamado Terceiro Mundo”. 
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homem, para a elevação dos índices de desenvolvimento de tais nações. 

A ideia de que a educação por si só é capaz de proporcionar a mobilidade dos 

socialmente vulneráveis e de que, por meio dela, a nação pode atingir melhores 

índices de desenvolvimento torna-se hegemônica mundialmente, pois, a partir desta 

lógica, dotado de escolaridade o homem tem a oportunidade de acessar o mundo do 

trabalho57 e ampliar a capacidade de consumo. 

Nesse sentido, o ideário capitalista aponta que o acesso à política de 

educação oportuniza aos indivíduos construírem um futuro melhor. A partir da 

elevação na qualidade de vida desses, processo que depende da trajetória 

educacional que cada um traça, os países também atingem um maior estágio de 

desenvolvimento. Partindo dessa lógica, há lugar no modo de produção capitalista 

para todos aqueles que se esforcem em estudar. Leher (1999, p. 21), ao tratar sobre 

a ideologia dominante em torno da educação, afirma: 

 
Compete à educação operar as contradições da segregação, propiciando 
aberturas para o futuro. O pressuposto, aqui presente, é: todos aqueles que 
fizerem as escolhas educacionais corretas terão possibilidades ilimitadas. Os 
indivíduos (e países) que priorizarem corretamente a educação terão um 
futuro radioso pela frente, comprovando, deste modo, a validade das bases 
do sistema. O capitalismo atual é justo com aqueles que souberem se 
qualificar corretamente. Basta não insistir nas prioridades erradas. Não 
adianta gastar com o ensino superior e a pesquisa, pois, conforme a tese das 
vantagens comparativas, os países em desenvolvimento devem perseguir 
nichos de mercado onde seja possível vender mercadorias de baixo valor 
agregado. 
 
 

O caráter ideológico da relação educação e desenvolvimento permeia o 

universo da individualização, fragmentando sobremaneira a luta coletiva. O discurso 

neoliberal estabelece que os seres humanos têm plena liberdade para o seu 

desenvolvimento, estimulando a competitividade, o individualismo e creditando 

unicamente no indivíduo a responsabilidade por sua história de vida.  

O papel da educação enquanto prática de construção da autonomia do ser 

humano é substituído pela determinação política da contenção da pobreza e é 

utilizado como estratégia de conformação da classe trabalhadora. Munido da 

oportunidade do acesso à educação, cabe unicamente ao indivíduo a 

                                            
57

 A evolução do homem leva à complexificação gradativa do trabalho. No decorrer da história da 
humanidade o trabalho e as relações sociais apresentaram profundas modificações, em 
consonância com as transformações dos modos de produção e da economia. O mundo do trabalho 
engloba todas essas relações. 
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responsabilidade pela integração ao mundo do trabalho. Desta maneira, a realidade 

de desemprego estrutural e precarização das relações e condições de trabalho são, 

segundo tal lógica, processos decorrentes da falta de acesso à educação dos 

cidadãos das nações dependentes. 

 A ocultação da realidade presente no discurso se dá com a propagação da 

ideia de que as possibilidades de empregabilidade aumentam em decorrência da 

qualificação do trabalhador. A luta pela garantia da reprodução biológica e social 

numa sociedade em que o sucesso pessoal e profissional é restrito a poucos, no 

contexto de desemprego estrutural, faz com que o indivíduo se empenhe 

individualmente, veja os outros indivíduos como adversários e se afaste cada vez 

mais da luta coletiva, como afirma Jiménez (2005, p. 250): 

 
[...] ao invés de investir na luta coletiva pela transformação desse sistema 
desumano, o trabalhador é induzido a fechar-se no âmbito restrito de sua 
desamparada individualidade, tão-somente tentando mudar sua 
subjetividade, investindo em seu marketing pessoal, apostando na 
apregoada formação contínua, realizando curso após curso de 
requalificação, ou simplesmente cobrando de si o fato de eventualmente 
não reunir as condições financeiras para tanto e, acima de tudo, 
fragmentando-se como classe, lançando-se na arena da competição 
ferrenha de uns contra os outros pelas parcas vagas no mercado. 

 
 

Nesse sentido, há o distanciamento da dimensão educativa como processo 

crítico e criativo e a utilização da educação “[...] apenas com o único e legitimo 

objetivo de corrigir algum detalhe defeituoso da ordem estabelecida, de forma a 

manter-se as determinações estruturais fundamentais da sociedade como um todo 

intactas [...]” (MÉSZAROS, 2008, p. 2, grifo do autor). 

Nos países latino-americanos, como vimos no capítulo 1 deste trabalho, as 

relações de exploração, dependência e subordinação a países avançados levaram à 

persistência de altos índices de desigualdade social e baixos índices de 

escolaridade; atrela-se aos ínfimos investimentos58 na educação a culpa pela 

                                            
58

 Na esteira do debate da relação entre educação e desenvolvimento, em 1990, da organização de 
um evento para pensar os rumos da educação básica, a Conferência Mundial de Educação para 
Todos, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 
declarou: “mais de 100 milhões de crianças, das quais pelo menos 60 milhões são meninas, não 
têm acesso ao ensino primário; mais de 960 milhões de adultos - dois terços dos quais mulheres - 
são analfabetos, e o analfabetismo funcional é um problema significativo em todos os países 
industrializados ou em desenvolvimento; mais de um terço dos adultos do mundo não têm acesso 
ao conhecimento impresso, às novas habilidades e tecnologias, que poderiam melhorar a qualidade 
de vida e ajudá-los a perceber e a adaptar-se às mudanças sociais e culturais; e mais de 100 
milhões de crianças e incontáveis adultos não conseguem concluir o ciclo básico, e outros milhões, 
apesar de concluí-lo, não conseguem adquirir conhecimentos e habilidades essenciais” (UNESCO, 
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situação de atraso do país. É um discurso ideológico que atribui à educação o papel 

de erradicar a condição de pobreza da classe trabalhadora e da maior parte das 

nações. Frigotto, Ciavatta e Ramos assinalam: 

 
Trata-se de produzir e reproduzir uma força de trabalho adequada às 
demandas dos processos de desenvolvimento e afirmar a educação e 
formação profissional como uma espécie de galinha dos ovos de ouro para 
tirar os países periféricos e semiperiféricos de sua situação a alçá-los ao 
nível dos países centrais. Do mesmo modo, acalenta a promessa da 
mobilidade social mediante a busca de empregos de maiores salários 
(2009, p. 7, grifos dos autores). 

 

Acesso à escolaridade e formação profissional como resolução dos 

problemas de desenvolvimento nacional mistificam a desigualdade inerente ao 

sistema capitalista de produção, onde uma pequena parcela da população detém os 

meios de produção e obtém lucro através da exploração da força de trabalho de uma 

grande massa explorada. 

Acrescenta-se à natural relação de desigualdade social entre as classes 

sociais imposta pelo capitalismo em qualquer lugar do mundo a situação de 

dependência e subordinação dos países periféricos frente aos países centrais, que 

se reproduz ao longo da história e é aprofundada no contexto do capitalismo 

monopolista, acompanhado pela financeirização da economia, neoliberalismo, 

globalização, desemprego estrutural e crise das lutas coletivas. 

Para um país que tem a inserção na economia mundial atrelada à 

comercialização de produtos primários, as exigências para o desenvolvimento da 

política de educação estão voltadas aos níveis elementares. Para atender ao 

mercado internacional, com a vocação agroexportadora, não se fazem necessários 

grandes investimentos numa educação que proporcione aos sujeitos a possibilidade 

de enveredarem pelo caminho da ciência, tecnologia e inovação com fins de 

desenvolvimento da sociedade. Leher (2010, p. 31) afirma: 

 
A realidade provocada pela forma específica do capitalismo dependente no 
Brasil é incompatível com a educação integral ou politécnica e com uma 
universidade pública, gratuita, autônoma, comprometida com os problemas 
sociais, ambientais, energéticos e de saúde dos povos. Ao contrário, mesmo 
uma educação minimalista responde satisfatoriamente às demandas do 
capital. 

 
 

                                                                                                                                        

1998, p. 02). 
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Cabe destacar que a produção nacional de mercadorias primárias, além de 

abastecer o mercado mundial com produtos de baixo preço, proporciona também 

aos países avançados que as demais nações sejam consumidoras das altas 

tecnologias elaboradas por aqueles que detêm mais meios de apropriação do 

conhecimento socialmente produzido. Frigotto, Ciavatta e Ramos (2009, p. 2), 

detendo-se sobre a educação básica e profissional, afirmam: 

 
Ainda que educação e desenvolvimento estejam sempre correlacionados, 
os países e as populações pobres não têm na educação básica e 
profissional a determinação fundamental de seu atraso e pobreza. Pelo 
contrário, sua pobreza está vinculada aos processos históricos de 
colonização e reiterada subordinação aos centros hegemônicos do 
capitalismo que até hoje impedem que se desenvolvam autonomamente e 
possam ter a universalização da educação básica e uma educação 
profissional de qualidade. 

 

O conjunto de ações desenvolvido pelo homem na sociedade é cada vez mais 

chamado a ser racional e preciso, mas parte de uma racionalidade alheia. As ações 

estão cada vez mais estranhas aos fins próprios do homem e do lugar. Há uma 

distinção entre a escala da realização das ações e a escala do seu comando 

(SANTOS, 2002).  

Na mesma linha de pensamento, Arrighi (1998) afirma que existem países 

constituintes do núcleo orgânico do sistema capitalista que realizam as atividades 

cerebrais, onde são desenvolvidos novos métodos de produção, organização e 

inovação. Existem ainda os núcleos semiperiféricos e periféricos que realizam as 

atividades neuromusculares, onde há pouca inovação e investimento em educação, 

ciência e tecnologia. 

Sendo assim, enquanto os países centrais desenvolvem tecnologias, onde a 

produção e difusão de ciência e técnica são amparadas pelo forte investimento nos 

sistemas de educação, para o fornecimento de produtos primários voltados ao 

mercado mundial, os investimentos na especialização e na complexificação das 

forças produtivas e sua propagação através da educação são secundarizados. 

As profundas transformações sociais ocorridas nas últimas décadas foram 

responsáveis por alterações na direção política da educação, conclamando à 

retomada da teoria do capital humano. O conceito de capital humano59 evidencia a 

                                            
59

 Este conceito formulado pelo economista Theodoro Schultz (1973) traz em si a perspectiva de 
aperfeiçoar os recursos humanos como forma de investimento que retorna em benefícios para a 
sociedade e para o indivíduo no futuro. 
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educação como elemento central para potencializar o desenvolvimento e a 

distribuição de renda numa nação. O investimento nesta política é, à luz deste 

conceito, elemento primordial para que um país tenha aumento na produtividade e 

supere o atraso econômico, de modo a evidenciar uma relação estreita entre 

educação e desenvolvimento. 

Conceitos como flexibilidade e polivalência permearam uma lógica 

educacional que dotam o trabalhador de uma razoável formação geral, de 

responsabilidade e da capacidade de interação, mas que não perpassam pelo 

domínio intelectual e científico das técnicas empregadas no processo de produção 

pelo trabalhador e muito menos por uma formação que permita uma leitura da 

realidade social em que ele vive e um posicionamento político. A polivalência, 

portanto, “[...] não significa obrigatoriamente intelectualização do trabalho, mesmo 

tratando-se de equipamentos complexos” (MACHADO, 1991, p. 53).  

O Banco Mundial continua estabelecendo as diretrizes para o 

desenvolvimento dos países periféricos, que no contexto neoliberal estimula o 

investimento numa educação aligeirada e que atenda às demandas do mercado 

mundial para os países periféricos. Sobre a influência do Banco Mundial na 

conjuntura dos anos 1990, Leher (1999, p. 294) afirma: 

 
Desde o final da década de 1980 uma forte prioridade é conferida ao ensino 
fundamental “minimalista” e à formação profissional “aligeirada”. Em termos 
práticos, estas orientações são encaminhadas por meio de políticas de 
“descentralização administrativo-financeira” que estão redesenhando as 
atribuições da União, dos Estados e dos municípios. 

 
 

A educação profissional é posta como um instrumento que pode potencializar 

as intenções capitalistas do desenvolvimento de uma educação fragmentada, 

aligeirada e focada nas demandas do mercado, tendo em vista que já desempenha 

esse papel ao longo do tempo, como veremos a seguir. 

 

3.3 A política de educação profissional brasileira como estratégia de 

desenvolvimento 

 

Concebida no modo de produção capitalista, a política60 de educação 

                                            
60

 Para uma análise das políticas sociais numa perspectiva de totalidade, é necessária a 
compreensão da relação contraditória da sua inserção objetiva no mundo do capital, através da luta 
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profissional responde contraditoriamente a anseios do capital e do trabalho, 

apresentando-se como um campo em disputa, que pode reproduzir o projeto 

hegemônico disciplinador instituído pela classe dominante e projetos que 

empreendem a resistência da classe trabalhadora. 

O surgimento da educação profissional está atrelado ao ensino de ofícios e de 

disciplina à classe trabalhadora. No país, o abismo posto entre trabalho intelectual e 

trabalho manual foi potencializado pela utilização da mão de obra africana, no 

regime de escravismo. O trabalho braçal foi, desta maneira, associado à figura do 

escravo negro61, que não passava de mercadoria para a elite da cultura 

monoaçucareira e, por isso, submetido a um processo de exploração do homem 

pelo homem na forma mais cruel já vivida em todos os tempos. 

Arquitetado na divisão do trabalho e da representação social da camada que 

deveria exercer as tarefas manuais é que somente aos pobres e aos desamparados 

se destinava a educação profissional, pois aqueles que tinham oportunidade 

enveredavam pelo caminho do desenvolvimento de atividades intelectuais e de 

comércio. 

Muitos teóricos problematizam essa diferença nas modalidades dos cursos 

destinados às distintas classes sociais e passaram a associar tal diferença à 

existência de uma dualidade estrutural na sociedade, que reverbera na educação. 

Concentra-se nas classes dominantes a formação de intelectuais, enquanto que 

para a classe trabalhadora há a profissionalização voltada para a produção de mão 

de obra qualificada e disciplinada para o mercado de trabalho. Para Ciavatta (2005, 

p. 87), 

                                                                                                                                        

de interesses de sujeitos que se movem na constituição das mesmas. Inscritas na sociedade 
capitalista, as possibilidades e os limites das políticas sociais são balizados pelos ciclos 
econômicos. Distantes de almejar o alcance da redistribuição da riqueza socialmente produzida, 
constituem-se em estratégias políticas e econômicas de legitimação do capital e controle dos 
trabalhadores. O discurso de redistribuição, cidadania e democracia mascara a implementação de 
ações compensatórias e parcas frente às reais demandas da população. Por outro lado, a luta da 
classe trabalhadora, se não conseguiu instaurar uma nova ordem social, foi capaz de tensionar e 
pressionar o Estado para dar enfrentamento às expressões da questão social, com a possibilidade 
de ampliação dos direitos sociais e emergência das políticas sociais (BEHRING, 2000, 2009).  

61
 Em território nacional os negros escravizados eram predominantemente comprados para atuarem 
na relevante atividade agrícola do modo de produção colonial no Brasil, a cultura da cana-de-
açúcar. O Brasil, no entanto, não tinha só engenhos de açúcar, formaram-se paisagens urbanas, e 
nelas havia a presença dos negros escravizados. As cidades brasileiras impressionavam o europeu 
recém-chegado pela multidão de negros que enchiam as ruas (GORENDER, 1985). Desenvolviam 
atividades agropecuárias, trabalhavam na mineração e até na incipiente industrialização. 
Primordialmente estiveram presentes em todo território nacional no exercício de atividades braçais, 
o que desencadeia no país a cultura de que o trabalho braçal é inferior ao intelectual. 
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[…] no Brasil, o dualismo das classes sociais, a desigualdade no acesso a 
bens e aos serviços produzidos pelo conjunto da sociedade, se enraíza no 
tecido social através dos séculos de escravismo e de discriminação do 
trabalho manual. Na educação, apenas na metade do século XX o 
analfabetismo se coloca como uma preocupação das elites intelectuais, e a 
educação do povo se torna objeto de políticas de Estado. Mas sua 
organicidade social está em reservar a educação geral para as elites 
dirigentes e destinar a preparação para o trabalho para os órfãos 
desamparados. 
 
 

Kuenzer e Grabowski (2006, p. 300) associam a existência de escolas 

humanistas que tratavam de uma formação preliminar, e que estimulavam os 

sujeitos a estudos posteriores, e de escolas de profissionalização com a reprodução 

de conteúdos voltados para a execução de atividades práticas à dualidade estrutural: 

 
Assim é que a dualidade estrutural se manifesta inequivocamente nos 
modos de organização da produção em que a distinção entre dirigentes e 
trabalhadores era bem definida, com base nas formas de divisão social e 
técnica do trabalho. À velha escola humanista tradicional correspondia a 
necessidade socialmente determinada de formar os grupos dirigentes, que 
não exerciam funções instrumentais. [...] Já no âmbito das formas 
tayloristas/fordistas de organizar o trabalho capitalista no século XX, 
desenvolveu-se uma rede de escolas de formação profissional em 
diferentes níveis, paralela à rede de escolas destinadas à formação 
propedêutica, com a finalidade de atender às funções instrumentais 
inerentes às atividades práticas que decorriam da crescente diferenciação 
dos ramos profissionais. 

 

É uma dualidade que reproduz no campo da educação a desigualdade 

instalada na ordem capitalista, onde aqueles que detêm os meios de produção são 

também privilegiados no acesso a conteúdos que permitam a elaboração de 

conhecimentos e aos demais são ofertadas dosagens de instrução suficientes para 

que atendam às exigências do mercado de trabalho.  

A proposta inicial da educação profissional trouxe em seu bojo a estratégia de 

enfrentamento a situações de extrema pobreza e de manutenção da ordem social, 

por meio da instrução e do treinamento de órfãos e desvalidos para a realização de 

trabalhos não intelectivos. Para o Estado, tal medida serviria para afastar os filhos da 

classe trabalhadora do ócio, do vício e do crime, dando-lhes meios de garantia da 

sobrevivência. 

 
A história da educação profissional no Brasil tem várias experiências 
registradas nos anos de 1800 com a adoção do modelo de aprendizagem 
dos ofícios manufatureiros que se destinava ao “amparo” da camada menos 
privilegiada da sociedade brasileira. As crianças e os jovens eram 
encaminhados para casas onde, além da instrução primária, aprendiam 
ofícios de tipografia, encadernação, alfaiataria, tornearia, carpintaria, 
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sapataria, entre outros (MEC, 2009, p. 1). 
 

 

Com o Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909, o presidente Nilo 

Peçanha criou nas capitais dos Estados 19 (dezenove) Escolas de Aprendizes 

Artífices, com o intuito de ofertar o ensino profissional, primário e gratuito, sob a 

gestão do Ministério de Agricultura, Indústria e Comércio, instituindo oficialmente a 

política de educação profissional no país. 

O movimento de substituição de importações, a industrialização nacional e a 

crescente urbanização trouxeram transformações na sociedade nacional. De um 

lado, o processo de industrialização demandou trabalhadores com conhecimentos 

instrumentais para ocupar os postos de trabalhos, e, por outro, a aglomeração de 

pessoas desocupadas e em situações degradantes nas cidades gerava tensões 

sociais que preocupavam a classe dominante. 

Tais mudanças provocaram a intervenção estatal, gerando investimentos 

públicos nessa modalidade de formação de mão de obra para o mercado e com 

efeito moralizador, direcionada às classes populares, que tinham, por força da 

necessidade de reprodução social, que garantir a rápida inserção no mundo do 

trabalho (FRIGOTTO, 2010). 

Na década de 1930 destacam-se as discussões sobre a democratização da 

educação desenvolvidas por um grupo de intelectuais que culminou no Manifesto 

dos Pioneiros da Educação Nova. A proposta trazia em seu bojo a exigência da 

implantação pelo Estado de uma escola que proporcionasse as mesmas 

oportunidades para as diferentes classes sociais. 

A educação profissional foi citada pela primeira vez na Carta Magna de 

193762. Neste documento, as escolas vocacionais e pré-vocacionais oficializaram-se 

como dever do Estado e atribuiu-se também às indústrias e aos sindicatos 

econômicos o papel de criação de escolas de ofícios, impulsionando uma política de 

criação de especializações nas escolas existentes e de novas escolas. 

                                            
62

 O artigo 129 estabelece: “O ensino pré-vocacional e profissional destinado às classes menos 
favorecidas é, em matéria de educação, o primeiro dever do Estado. Cumpre-lhe dar execução a 
esse dever, fundando institutos de ensino profissional e subsidiando os de iniciativa dos Estados, 
dos Municípios e dos indivíduos ou associações particulares e profissionais. É dever das indústrias 
e dos sindicatos econômicos criar, na esfera de sua especialidade, escolas de aprendizes, 
destinadas aos filhos de seus operários ou de seus associados. A lei regulará o cumprimento desse 
dever e os poderes que caberão ao Estado sobre essas escolas, bem como os auxílios, facilidades 
e subsídios a lhes serem concedidos pelo poder público”. 
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O ano de 1942 é significativo para a política de educação. Um conjunto de 

Leis Orgânicas de Ensino compôs a reforma do sistema educacional da Era Vargas. 

Através da Reforma Capanema, a educação passou por uma adequação aos 

ideários de nação difundidos no projeto desenvolvimentista do Estado Novo.  

Neste período, o instrumento da educação formal foi fortemente utilizado para 

a propagação da ideologia hegemônica; a educação moral e a cívica tinham o papel 

de incutir na população as ideias de patriotismo e coesão social. As Leis Orgânicas 

do Ensino Industrial e do Ensino Secundário mantêm a distinção entre o ensino 

propedêutico e o técnico. 

De acordo com a análise formulada por Menezes e Santos (2002, p. 1), a 

reforma realizada no sistema de educação da década de 1940 foi responsável por 

imputar aos grupos sociais diferentes tipos de educação. Ademais, todos os tipos 

deveriam ter em comum a tarefa de despertar nos sujeitos o sentimento nacionalista 

e de coesão social. 

 
[...] o sistema educacional proposto pelo ministro correspondia à divisão 
econômico-social do trabalho. Assim, a educação deveria servir ao 
desenvolvimento de habilidades e mentalidades de acordo com os diversos 
papéis atribuídos às diversas classes ou categorias sociais. Teríamos a 
educação superior, a educação secundária, a educação primária, a 
educação profissional e a educação feminina; uma educação destinada à 
elite da elite, outra educação para a elite urbana, uma outra para os jovens 
que comporiam o grande "exército de trabalhadores necessários à utilização 
da riqueza potencial da nação" e outra ainda para as mulheres. A educação 
deveria estar, antes de tudo, a serviço da nação, "realidade moral, política e 
econômica" a ser constituída. 
 

 

No âmbito da educação profissional, houve a transformação das Escolas de 

Aprendizes Artífices em Escolas Técnicas Federais, ofertando cursos de nível médio 

e a criação do Serviço Nacional da Indústria (SENAI). Tais iniciativas são elaboradas 

em função de uma conjuntura em que as discussões voltavam-se ao crescimento 

econômico por meio da elevação do bem-estar coletivo e da organização racional do 

trabalho, buscando a paz social através da profissionalização.  

A criação de um órgão com a finalidade da oferta de cursos 

profissionalizantes capitaneado por empresários e mantido com recursos vindos dos 

fundos de aposentadorias e pensões das indústrias inaugurou o modelo que serviria 



 113 

a outros ramos de negócios, que juntos formam hoje o Sistema S63. Pereira, I. (2012, 

p. 287) afirma que no projeto de industrialização do país, 

 
[...] a formação é importante para esta ou aquela etapa de desenvolvimento 
do capitalismo. Não é, portanto, uma necessidade humanista, mas uma 
necessidade prática para a acumulação privada da riqueza social gerada 
pela modernização. 
 

 

O ano de 1946 foi marcado pela promulgação da Constituição Federal que 

obrigou o repasse um percentual mínimo para a política de educação, como também 

da regulação de decreto do ensino técnico agrícola, do ensino de iniciação agrícola 

e dos cursos pós-técnicos agrícolas. 

O governo de Juscelino Kubitschek, entre 1956 a 1961, marcado pela 

implementação de um Plano de Metas de cunho desenvolvimentista, buscou 

acelerar o desenvolvimento nacional. As instituições públicas de educação 

profissionais ganharam a autonomia didática e de gestão, passando ao status de 

autarquia. Neste momento, a formação de profissionais esteve voltada para o 

atendimento das metas de desenvolvimento da indústria automobilística e de 

infraestrutura. 

Convém observar, no entanto, que, diante de um grandioso projeto econômico 

e da ideologia atrelada à educação como fomentadora de desenvolvimento, somente 

3,4% do total de investimentos previstos para o crescimento do país foi destinado à 

educação, enquanto previa-se 73% para as áreas de produção de energia e 

transporte (MEC, 2009), o que reforça a tese de Prado Júnior (1999) sobre um 

programa de metas que atendia prioritariamente os interesses imperialistas dos 

trustes internacionais64. 

                                            
63

 O Sistema S é uma rede de Educação Profissional gerenciada por empresários, com financiamento 
vindo do recolhimento de 1% sobre a folha de salários da classe trabalhadora. O sistema é formado 
no setor industrial pelo SENAI e Serviço Social da Indústria (SESI); no setor de comércio e serviços 
pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e Serviço Social do Comércio (SESC); 
no setor agrícola pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR); no setor de transporte 
pelo Serviço Nacional do Transporte (SENAT) e Serviço Social do Transporte (SEST), no setor de 
micro e pequenas empresas o Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa (SEBRAE) 
e no apoio ao cooperativismo o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP). 

64
 Prado Júnior (1999, p. 25) constata que Juscelino Kubitschek “[...]se apresentava com seu 
programa de desenvolvimento e metas que implicava claramente, e pode-se mesmo dizer 
expressamente a promoção dos interesses do grande capital brasileiro e internacional. 
Particularmente desse último, pois é na base do apelo aos grandes trustes internacionais e estímulo 
às iniciativas deles no Brasil que, fundamentalmente, se assentava o programa desenvolvimentista 
endossado pelo candidato. O que se comprovaria quando o presidente eleito viajaria pela Europa, 
antes da posse, entendendo-se com grandes trustes internacionais aos quais ofereceria com 
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Somente com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 

1961 os cursos técnicos obtiveram equivalência plena65 ao ensino médio, por força 

de pressão popular. Em 1971, num movimento de valorização das demandas do 

setor industrial no mercado de trabalho, uma nova LDB estabelece a obrigatoriedade 

da formação profissional vinculada ao ensino de segundo grau, baseado na teoria do 

capital humano, com a ideia que tal medida resolveria, em caráter de urgência, os 

problemas de desemprego. 

Prioritariamente, o projeto nacional-desenvolvimentista direcionou a formação 

do Ensino Médio para o mercado de trabalho e potencializou a educação profissional 

para tal fim, que no processo de modernização brasileira tem o papel de formação 

de cidadãos de acordo com as exigências do empresariado industrial. Destaca-se 

também que a obrigatoriedade da profissionalização no ensino médio visava conter 

a demanda de estudantes que pretendiam acessar o nível superior, que, além de ser 

mais dispendioso ao Estado e direcionado à classe dominante, proporcionava aos 

estudantes o contato com o movimento estudantil. 

No I Plano de Desenvolvimento Econômico (1972-1974), instituído pelo 

governo do General Emílio Garrastazu Médici, houve o estímulo à implantação de 

cursos técnicos nas áreas de Transportes, Petroquímica e Comunicações. As 

Escolas Técnicas Federais aumentaram consideravelmente o número de matrículas 

e criaram novos cursos nesse período. 

O crescimento econômico dos anos da ditadura militar foi marcado pela 

modernização da indústria e dos serviços, abertura ao capital estrangeiro, 

concentração de renda e endividamento externo. O período do chamado milagre 

econômico ocorreu associado a altos índices de desigualdade social. Pereira, I. 

(2012, p. 287) esclarece sobre esta conjuntura: 

 
A década de 1970 é, para muitos, o período mais representativo de uma 
modernização conservadora, pelos altíssimos índices de crescimento 
econômico convivendo com a enorme taxa de concentração de renda e a 

                                                                                                                                        

promessas formais de largo favorecimento por parte de seu próximo governo, generosa participação 
nas atividades econômicas brasileiras. E depois de inaugurado o governo, foi o que se viu e em que 
não precisamos aqui insistir. Nunca se vira, e nem mesmo imaginara tamanha orgia imperialista no 
Brasil e tão considerável penetração do imperialismo na vida econômica brasileira”.  

65
 Durante os anos de 1950, legislações federais já asseguravam equivalências parciais entre os 
cursos técnicos e ensino médio, com a permissão de que concluintes dos cursos profissionais 
pudessem acessar o nível superior, desde que se submetessem a exames de disciplinas não 
cursadas na modalidade profissional. 
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exclusão de grande parte da população da cobertura dos serviços públicos 
básicos. Nesse contexto, a educação receberá a incumbência de fator de 
produção, um capital essencial para a sociedade do conhecimento e da 
competitividade tecnológica – a competitividade como atualização constante 
do “recurso humano-produtivo”. 
 

 

Em 1978, Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais são transformadas em 

Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET). Com a Lei N° 6.545 

sancionada em junho de 1978, três escolas são realinhadas às novas diretrizes, o 

CEFET-PR, o CEFET-RJ e o CEFET-MG, com a atribuição de implantar cursos 

superiores de curta duração, formando inicialmente engenheiros de operação e 

tecnólogos, licenciaturas nas áreas de formação de professores e especialistas, 

cursos de especialização, aperfeiçoamento, extensão e pesquisa. A vinculação da 

educação profissional ao mercado de trabalho reverteu a imagem construída 

socialmente de que essas instituições eram voltadas exclusivamente para a 

instrução dos filhos da classe trabalhadora. 

No contexto de redemocratização brasileira, ao longo dos anos 1980 a 

discussão sobre os modelos de educação unitária e politécnica ecoou entre os 

educadores que defendiam uma educação pública e de qualidade para todos, que 

coadunam no país numa proposta de formação integrada entre o ensino médio e a 

educação profissional como superação da dualidade estrutural existente entre 

formação geral e formação profissional66. 

Na década de 1990 registra-se a implementação de medidas neoliberais no 

Brasil, que vêm acompanhadas da flexibilização dos processos de trabalho e exigem 

mudanças nas estratégias de atuação da política de educação profissional. A 

formação já não poderia mais nortear o trabalhador para a inserção no mercado de 

trabalho formal. Desemprego estrutural, informalidade e terceirização são 

características do chamado processo de acumulação flexível e impactam 

diretamente na política social de educação, que passa a estimular a competitividade 

e creditar no indivíduo toda a responsabilidade por sua empregabilidade 

                                            
66

 Ciavatta e Ramos (2012) explicam que adotar a educação integrada com a perspectiva de trabalho 
como princípio educativo não significa necessariamente o desenvolvimento de uma educação 
profissionalizante. No Brasil, afirmam elas, este modelo é defendido pela questão econômica de que 
os jovens e adultos não podem esperar o término da educação básica para obter a 
profissionalização, como também pela influência do histórico lugar de subordinação atribuído ao 
trabalho pela classe dominante, distanciando a escola da cultura do trabalho e de suas práticas. 
Sendo assim, a profissionalização no ensino médio é o formato que pode levar a educação 
brasileira a uma aproximação aos modelos de educação unitária e politécnica.  
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(FRIGOTTO, 2008). A sociedade do conhecimento, a pedagogia das competências e 

a ideologia do capital humano pregam a importância de cidadãos que detêm 

competências que os preparam para situações imprevistas da vida. 

Os organismos internacionais atuaram de maneira significativa para 

fundamentar a adequação das propostas da educação profissional dos países 

periféricos às profundas transformações societárias dos anos 1990. O documento 

“Prioridades y estratégias para la educación”, divulgado em 1995 pelo Banco 

Mundial a partir das discussões da Conferência de Jomtien67, recomenda que essas 

nações induzam o estreitamento de laços da educação profissional com o setor 

produtivo e entre os setores público e privado.  

Sob o comando de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), implementaram-

se no Estado nacional os grandes ajustes sugeridos no Consenso de Washington 

para garantir as ideias do livre mercado, como também os ajustes direcionados às 

políticas setoriais. 

As políticas educacionais dos governos FHC absorveram as concepções dos 

organismos internacionais. Em meio à conjuntura de desemprego estrutural, 

instauram-se na educação a pedagogia das competências e da empregabilidade, 

que requer dos indivíduos a construção de atributos como trabalhadores. Na busca 

pelo vínculo de emprego formal, cada vez mais escasso, para ser competitivo, cada 

indivíduo precisa construir as suas competências. Sobre o período citado, Frigotto e 

Ciavatta (2003, p. 108) afirmam: 

 
A dimensão talvez mais profunda e de consequências mais graves situa-se 
no fato de que o Governo Fernando H. Cardoso, por intermédio do 
Ministério da Educação, adotou o pensamento pedagógico empresarial e as 
diretrizes dos organismos e das agências internacionais e regionais, 
dominantemente a serviço desse pensamento como diretriz e concepção 
educacional do Estado. Trata-se de uma perspectiva pedagógica 
individualista, dualista e fragmentária coerente com o ideário da 
desregulamentação, flexibilização e privatização e com o desmonte dos 
direitos sociais ordenados por uma perspectiva de compromisso social 
coletivo. Não é casual que a ideologia das competências e da 
empregabilidade esteja no centro dos parâmetros e das diretrizes 
educacionais e dos mecanismos de avaliação. 

                                            
67

 Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em 1990 na cidade de Jomtien, na 
Tailândia. Tal evento tratou sobre as necessidades básicas de aprendizagem e buscou a adesão de 
países no compromisso em cumprir as recomendações da oferta da educação básica para todos os 
cidadãos do mundo. Teve como financiadores quatro organismos internacionais: a Organização das 
Ações Unidas para a Educação (UNESCO); o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF); 
o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); e o Banco Mundial (BID) 
(FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003). 
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Com a instituição do Sistema Nacional de Educação Tecnológica, em 

conformidade com a Lei nº 8.948/1994 ocorre a gradativa alteração das demais 

escolas para CEFET’S (MEC, 2009). No contexto de amplo embate de ideias, na 

LDB de 1996 a educação profissional é elevada à modalidade com uma ampliação 

da perspectiva de preparação para o trabalho para a de preparação para a vida.  

No entanto, a partir do ideário liberal, a preparação para a vida significou 

estimular o desenvolvimento de competências nos trabalhadores, que os permitisse 

saber lidar com as incertezas da sociedade contemporânea. Ruy Leite Berger Filho 

(1999, p. 01), Secretário de Educação Média e Tecnológica do MEC no governo 

FHC, afirmou sobre a educação: 

 
Ao preconizar o aprender a aprender, consideram-se as rápidas 
transformações geradas pelo progresso científico e tecnológico, as novas 
formas de atividade econômica e social e a decorrente necessidade de uma 
educação geral suficientemente ampla, mas que possibilite aprofundamento 
numa determinada área de conhecimento. A educação geral fornece as 
bases para continuar aprendendo ao longo da vida. Ela é de extrema 
importância para o desenvolvimento de aptidões que possibilitem enfrentar 
novas situações, privilegiando a aplicação da teoria na prática e 
enriquecendo a vivência da ciência na tecnologia e destas no social, por seu 
significado no desenvolvimento da sociedade contemporânea. 
 
 

Em 1997, o Decreto 2.208 veio regulamentar a LDB no que diz respeito à 

educação profissional, desvinculando-a do Ensino Médio. A dissociação do ensino 

médio regular da educação profissional demonstrou claramente o projeto de que 

uma educação com orientações para o mercado de trabalho deveria ser ofertada à 

classe trabalhadora, como um destino alternativo ao da educação superior. Além 

disso, atendeu a recomendações dos organismos multilaterais de redução dos 

gastos públicos, pois, dissociado do ensino médio, acessariam os cursos técnicos 

nas instituições públicas somente aqueles que tivessem a necessidade de rápido 

ingresso no mercado de trabalho. As Diretrizes Curriculares Nacionais, com 

orientações de desenvolvimento do ensino técnico em módulos, para o ensino médio 

e o ensino técnico também tiveram contestação das forças progressistas. Nessa 

direção, Frigotto e Ciavatta (2003, p. 119) afirmam: 

 
A reforma educacional praticada pelo Governo FHC, no seu conjunto e, em 
particular, em relação à educação tecnológica e à formação profissional, foi 
coerente com o ideário do liberalismo conservador em termos econômicos e 
sociais, tanto na concepção quanto na ação prática. O Decreto nº 2.208/97 é 
uma síntese emblemática desse ideário. 
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O retrocesso instituído pela legislação educacional na era FHC levou à luta 

dos movimentos sociais pela construção de novas regulamentações, que 

desembocou em grandes esperanças advindas da vitória do governo de esquerda 

no ano de 2002. Deste modo, no compromisso de campanha política assumido com 

as classes populares, o Decreto nº 2.208/1997 foi revogado por meio do mandato do 

governo de Luiz Inácio Lula da Silva e em 2004 o Decreto nº 5.154 foi publicado.  

Essa legislação reestabelece a possibilidade da integração do ensino médio 

regular à educação profissional. A partir de tal base legal, que atualmente vigora na 

sociedade brasileira, a educação profissional está organizada nos níveis de 

formação inicial ou continuada ou qualificação profissional; técnico de nível médio 

(integrado, subsequente ou concomitante) e tecnólogo (nível superior), 

desenvolvendo também a integração da educação profissional com a Educação de 

Jovens e Adultos. 

No entanto, a institucionalização da proposta de integração do ensino médio à 

educação profissional trouxe a implementação de duas modalidades 

simultaneamente, mas essa medida foi insuficiente para pôr em prática a educação 

integrada desenvolvida sob os princípios da vida, do trabalho, da ciência e da 

cultura. A possibilidade de oferta do ensino técnico de nível médio nas três 

modalidades, integrado, subsequente e concomitante, deu margem à escolha da 

instituição sobre a oferta de tais modalidades. 

À época de implantação do Decreto 5.154, o Conselho Nacional de Educação 

(CNE) elaborou um parecer com orientações às instituições de ensino. Neste 

documento, o uso dos termos simultaneidade e independência trazem à tona que a 

concepção de integração entre o ensino médio e a educação profissional se 

distanciava das formulações dos militantes da educação (FRIGOTTO; CIAVATTA; 

RAMOS, 2009). 

A formação integrada, remetendo-se ao ideário de educação omnilateral, 

unitária e politécnica, é aquela que permite aos educandos enxergarem a totalidade 

social, de maneira que todos tenham acesso ao saber socialmente construído, tendo 

conhecimentos que os capacitem para atuar como dirigentes ou cidadãos 

(GRAMSCI, 2004). 

Ciavatta e Ramos (2012, p. 306) esclarecem que a proposta da integração, 

para além da oferta do ensino médio articulado ao técnico, remete a uma educação 

que pretende trabalhar com a compreensão dos fenômenos na totalidade. 
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Portanto, o termo integrado remete, por um lado, à forma de oferta do 
ensino médio articulado com a educação profissional; mas, por outro, 
remete a um tipo de formação que seja integrada, plena, vindo a possibilitar 
ao educando a compreensão das partes no seu todo ou da unidade no 
diverso. [...] No caso da formação integrada, a educação geral se torna 
parte inseparável da educação profissional em todos os campos em que se 
dá a preparação para o trabalho: seja nos processos educativos, como a 
formação inicial, o ensino técnico, tecnológico ou superior. 
 
 

A medida adotada pelo Ministério da Educação (MEC) em 2004 no governo 

Lula (2003-2006) de atribuir a distintas secretarias a responsabilidade pelo ensino 

médio, a Secretaria de Educação Básica (SEB), e pela educação profissional e 

tecnológica, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), também 

fragilizou a integração e reproduziu a existência de duas políticas destinadas ao 

ensino médio nacionalmente, mantendo em sua estrutura administrativa a histórica 

dualidade estrutural. 

Dando continuidade às mudanças na política de educação profissional, em 

2008, a Lei nº 11.892 cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 

que são instituídos no sentido de desenvolver um novo modelo de educação 

profissional e tecnológica no país. São instituições autônomas com a função social 

de oferta de educação básica, profissional e superior, especializadas na oferta de 

educação profissional e tecnológica em diferentes níveis e modalidades de ensino. 

No campo social, assumem o papel de redistribuir os benefícios sociais, oportunizar 

a criação da cidadania, diminuir a desigualdade, e a centralidade no atendimento às 

demandas do mercado promete ser secundarizada pelos movimentos de inclusão 

social. 

Em 2011, o governo de Dilma Rousseff cria, por meio da Lei 11.513, o 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), com 

objetivo de ofertar cursos de educação profissional e tecnológica no país. Os cursos 

são financiados pelo governo federal e executados por instituições da Rede Federal 

de Educação Profissional e Tecnológica, das redes estaduais e municipais de 

educação profissional e tecnológica, pelo Sistema S e instituições privadas. 

 No curto espaço de tempo de desenvolvimento do programa, sérias críticas 

são formuladas. A aplicação de expressivos montantes de recursos públicos do 

programa em cursos de curta duração que prometem qualificar trabalhadores gera 

questionamentos quanto à qualidade dos cursos. 

O repasse de recursos para o desenvolvimento dos cursos tem sido 
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majoritariamente destinado às instituições privadas, deixando de investir nas 

instituições públicas, sabendo que velhas ou novas unidades dos Institutos Federais 

precisam de adequações de infraestrutura e de contratação de pessoal. Muitas 

instituições privadas de nível superior passaram, desde então, a ofertar os cursos 

técnicos de nível médio para obtenção de financiamento público, resultando num 

movimento de privatização da educação profissional.  

 

3.3.1 Caracterização dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

 

Conforme dados do MEC, desde 2008, 31 (trinta e um) CEFETS, 75 (setenta 

e cinco) Unidades Descentralizadas de Ensino (UNEDS), 39 (trinta e nove) Escolas 

Agrotécnicas, 7 (sete) Escolas Técnicas Federais e 8 (oito) escolas vinculadas a 

universidades passaram a formar os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. 

Entre o período de 1909 e 2002 foram construídas 140 (cento e quarenta) 

escolas técnicas no país; entre 2003 e 2010 foram 214 (duzentas e catorze) novas 

unidades e entre os anos de 2011 e 2014, o MEC investiu mais de R$ 3,3 bilhões. 

Das 208 (duzentas e oito) novas unidades previstas para o período, todas entraram 

em funcionamento, totalizando 562 campi em atividade68. 

 

Tabela 05 - Implantação de novas instituições de educação profissional ao 
longo dos anos 

PERÍODO IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ESCOLAS 

1909 - 2002 140 

2003-2010 214 

2011-2014 208 

Fonte: MEC, 2015. 

 

Os critérios estabelecidos pelo MEC, segundo dados oficiais, no que tange à 

expansão da educação profissional, atenderam a requisitos de caráter social, 

                                            
68

 “Essa Rede ainda é formada por instituições que não aderiram aos Institutos Federais, mas 
também oferecem educação profissional em todos os níveis. São 2 (dois) Cefets, 25 (vinte e cinco) 
escolas vinculadas a Universidades, o Colégio Pedro II e 1 (uma) Universidade Tecnológica” (MEC, 
2015). Disponível em: <http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal> Acesso em: 22 ago 
2015. 
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geográfico e de desenvolvimento. Na dimensão social, destacam-se a 

universalização de atendimento aos Territórios da Cidadania69, Programa do 

Governo Federal, lançado em 2008, o atendimento aos municípios populosos e com 

baixa receita per capita, integrantes do G100, grupo das 100 cidades brasileiras com 

receita per capita inferior a R$ 1.000,00 e com mais de 80 mil habitantes, e 

municípios com percentual elevado de extrema pobreza. A dimensão geográfica é 

composta pelos fatores de atendimento prioritário aos municípios com mais de 50 mil 

habitantes ou microrregiões não atendidas por escolas federais, universalização do 

atendimento às mesorregiões brasileiras e interiorização da oferta pública de 

educação profissional. Quanto à dimensão de desenvolvimento, elucida-se que são 

considerados prioritários para a escolha de instalação dos novos campi os 

municípios com arranjos produtivos locais identificados e que estejam envoltos de 

grandes investimentos. 

No contexto de globalização, os Institutos Federais, como instituições 

representantes do grande projeto de Estado para a educação profissional e 

tecnológica do país, são criados com o compromisso de estimular, através da oferta 

de educação em diferentes níveis e modalidades de ensino, a inserção do território 

em que se instala na competitiva economia mundial, com a intenção de romper com 

a lógica de mero produtor de mão de obra qualificada para o mercado e apostando 

na formação de sujeitos críticos capazes de intervir e transformar sua realidade 

local. No documento “Concepção e diretrizes”, fica estabelecido que 

 
A razão de ser dos Institutos Federais [...] está associada à conduta 
articulada ao contexto em que está instalada; ao relacionamento do trabalho 
e desenvolvimento; à vocação produtiva de seu lócus; à busca de maior 
mão de obra qualificada neste mesmo espaço; à elevação do padrão do 
fazer de matriz local com o incremento de novos saberes (BRASIL, 2008, p. 
25). 
 

 

Os Institutos Federais têm a finalidade de, por meio da educação, propiciar 

recursos técnicos e tecnológicos que otimizem os arranjos produtivos locais70. 

                                            
69

 “O Programa Territórios da Cidadania, lançado em 2008 pelo Governo Federal, tem como objetivos 
promover o desenvolvimento econômico e universalizar programas básicos de cidadania por meio 
de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável. Ações relacionadas ao 
desenvolvimento social, à organização sustentável da produção, à saúde, saneamento e acesso à 
água, educação, cultura, infraestrutura, e ações fundiárias estão sendo articuladas nesses territórios 
com participação social e a integração entre Governo Federal, Estados e Municípios” (MDS, 2014). 

70
 O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio se ampara em Cassiolato e Lastres (2003, 
p. 03) para definir os arranjos produtivos locais como “[...] aglomerações territoriais de agentes 
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Haddad (2008, p. 18) afirma que, no Plano de Desenvolvimento da Educação 

apresentado no ano de 2007, “[...] talvez seja na educação profissional e tecnológica 

que os vínculos entre educação, território e desenvolvimento se tornem mais 

evidentes e os efeitos de sua articulação, mais notáveis”. 

Os Institutos Federais são responsáveis por, através da educação, estimular o 

desenvolvimento do território em que se instala. Com a política de interiorização da 

educação profissional e o desafio de superar as iniquidades sociais e territoriais, 

estas instituições prometem um constante diálogo com os sujeitos que ocupam o 

território para a formulação de estratégias impulsionadoras do desenvolvimento 

local. 

Desse modo, tais instituições integram a estratégia do Estado, como forma de 

proporcionar a oportunidade de acesso das camadas populares à educação e de 

solução para reverter os índices de desigualdade, ao mesmo tempo em que 

atendem às necessidades do mercado e de tentativa de desenvolvimento nacional 

por meio da inserção dos territórios no circuito da mundialização do capital, debate 

que ganha destaque no momento de consolidação da ideologia do 

neodesenvolvimentismo. 

Cabe destacar que essa institucionalidade também pauta suas ações na 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, com uma proposta em que a 

disseminação e a produção de conhecimento estão diretamente articuladas com a 

realidade e em benefício da sociedade. 

Apesar do discurso presente nos documentos institucionais, no período de 

implementação dos Institutos Federais, nota-se a frágil articulação da educação 

profissional com as demais políticas públicas locais, a falta de reconhecimento dos 

campi pela sociedade civil local e regional, a inexistência de espaços de controle 

social, a falta de estudos sobre os perfis socioeconômicos, políticos e culturais da 

territorialidade que fundamentem a proposição e manutenção dos cursos, o 

                                                                                                                                        

econômicos, políticos e sociais - com foco em um conjunto específico de atividades econômicas - 
que apresentam vínculos mesmo que incipientes. Geralmente envolvem a participação e a interação 
de empresas - que podem ser desde produtoras de bens e serviços finais até fornecedoras de 
insumos e equipamentos, prestadoras de consultoria e serviços, comercializadoras, clientes, entre 
outros - e suas variadas formas de representação e associação. Incluem também diversas outras 
organizações públicas e privadas voltadas para formação e capacitação de recursos humanos, 
como escolas técnicas e universidades; pesquisa, desenvolvimento e engenharia; política, 
promoção e financiamento”. Apresenta-se então como mais um conceito que sustenta a ideologia 
dominante de que é possível a inserção de todos os territórios na economia global. 
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atendimento aos moldes de formação aligeirada dos organismos internacionais, o 

forte discurso voltado à formação de empreendedores e graves problemas 

estruturais. 

A criação dos Institutos Federais como instrumento de expansão de educação 

profissional configura-se então como um modelo alternativo e mais eficiente frente 

as necessidades de formação de capital humano quando comparado à educação 

superior, pois apesar de se comprometer com a produção de ciência e tecnologia, há 

pouco investimento nas políticas institucionais de desenvolvimento de pesquisa e 

inovação voltadas ao desenvolvimento das localidades. 

Tais instituições partem então de uma lógica de política que garante uma 

formação mais rápida e menos dispendiosa à “universidade de pesquisa”, que vem 

sendo implementada na América Latina, nos últimos anos, a partir das orientações 

do Banco Mundial (OTRANTO, 2006). Tomando como base dados do MEC (2015), 

enquanto os investimentos são de cerca de R$ 7 (sete) milhões por unidade de 

educação profissional, para a implantação de um campus universitário é necessário 

um montante de R$ 14 (catorze) milhões. 

Desta maneira, conforme estabelecem os critérios para a definição das 

instalações dos novos campi, os Institutos Federais se inserem em territórios onde 

prevalecem elevados níveis de pauperização, o que condiz com a lógica da política 

de profissionalização característica de suas primeiras iniciativas, ou seja, ensinar um 

ofício, pela via da disciplina e adestramento, aos “desvalidos da sorte, 

desfavorecidos da fortuna ou classes desprovidas71”, estabelecendo a possibilidade 

de inserção no mundo do trabalho, concomitante à necessidade de controle dessa 

classe que aos olhos do Estado tinham hábitos e vícios prejudiciais ao 

desenvolvimento do país.  

Distante do que se propõe, o que se vê na realidade é que a implantação dos 

Institutos Federais foi realizada sem estruturação física, o que até hoje causa 

impacto na formação dos cidadãos, tendo em vista que muitas destas instituições 

não contam com infraestrutura adequada e sem o corpo docente minimamente 

necessário para a efetivação de uma política que promova o desenvolvimento 

territorial.  

                                            
71

 Os termos citados eram utilizados nas primeiras publicações nacionais que tratavam da política de 
educação profissional, quando da criação das Escolas de Aprendizes Artífices, no ano de 1909.  
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Além disso, grande parte dos programas destinados à camada mais 

pauperizada da classe trabalhadora reproduz a lógica da formação de curta duração, 

com a oferta de cursos que exigem uma baixa escolaridade e uma qualificação em 

atividades subsidiárias, reproduzindo a lógica inicial da educação profissional. 

Cabe observar ainda que na ordem capitalista é difícil pensar que a classe 

trabalhadora inserida em territórios de economias dependentes e subordinadas ao 

grande capital terá acesso a uma educação capaz de inseri-la no competitivo fluxo 

produtivo e financeiro mundial. No Brasil, isso ainda torna-se pior, ao constatar a 

intensidade da desigualdade social gerada por uma cultura em que as camadas 

dominantes se associaram entre si e com as burguesias dos países centrais para se 

apropriarem de toda a riqueza social, destinando à classe trabalhadora apenas o 

mínimo para sua sobrevivência e reprodução do sistema. 

Visualizam-se os Institutos Federais como instituições que implementam uma 

política de caráter formativo que se desenvolve nos territórios, portanto, aproximada 

da realidade da classe trabalhadora, e a sua capacidade de formular ações que 

estimulem a autonomia dos sujeitos, que, dotados de capacidade crítica e criativa, 

questionem a realidade atual e busquem a construção de uma sociedade igualitária. 

 

3.4 A política de educação profissional no território de Barreiros 

 

 A ocupação das terras brasileiras, como já discutido no capítulo 2 deste 

trabalho, foi necessária para que Portugal não perdesse o direito de posse deste 

território.  

Sendo assim, a agricultura canavieira apresentou-se como a atividade 

econômica que mais se mostrou viável naquele momento. Na zona da mata 

pernambucana, foi durante muito tempo a principal atividade produtiva e com grande 

potencial econômico.  

Durante muito tempo, essa atividade desenvolveu-se com base nas técnicas 

que os portugueses dominavam e desde o início do empreendimento na produção 

canavieira, pouca era a preocupação com o aperfeiçoamento técnico. Assim também 

ocorreu nas plantações do café; o latifúndio, a utilização da mão de obra escrava e a 

monocultura não exigiam investimentos em especialização da produção. 

 Com o passar do tempo, com as instabilidades do mercado externo 

observaram-se processos de ascensão e declínio nas atividades agrárias do país. A 
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forte concorrência estabelecida com a cana-de-açúcar plantada pelos holandeses 

das Antilhas foi um dos fatores que exigiu que os produtores brasileiros buscassem 

o aperfeiçoamento da monocultura da cana em terras nacionais72. 

Sendo assim, na busca de enfrentar a defasagem da produção agrícola 

nacional que já incomodava os produtores coloniais, D. João VI, numa carta escrita 

ao Conde dos Arcos em 1812, solicita a implantação de um curso de agricultura. 

Dizia ele: 

 
[...] constando na minha real presença que por falta de conhecimentos 
proprios deste importante ramo das ciencias naturais não tem prosperado 
no Brasil algumas culturas já tentadas, são desconhecidas ou desprezadas 
outras, de que se poderia colher consideravel proveito, e se não tira toda a 
possivel vantagem ainda mesmo daquelas que se reputam estabelecidas, e 
por serem muitas delas inferiores na qualidade, e superiores em preço ás 
homogeneas dos paises estrangeiros, já por falta dos bons principios 
agronômicos, já por ignorancia dos processos e maquinas rurais, que tanto 
servem para brevidade e facilidade de mão de obra, e para a toda 
multiplicação de variedades das produções da natureza, não podendo por 
taes motivos sustentar a concurrencia nos mercados da Europa; tendo 
resolvido franquear e facilitar a todos os meus vassalos os meios de 
adquirirem os bons princípios de agricultura, que sendo uma das artes que 
exige maior numero de conhecimentos diversos, não tem sido até agora 
ensinada publica e geralmente; mas antes aprendida por simples rotina, do 
que provem o seu tão vagaroso progresso e melhoramento (apud 
MOACYR, 1936, p. 52). 
 
 

 Diante dos registros históricos apresentados, observa-se que a educação 

agrícola, inserida no contexto da sociedade capitalista, foi introduzida em âmbito 

nacional na tentativa de manutenção da agro-exportação no mercado mundial, com 

a lógica da continuidade da inserção subordinada e dependente na divisão 

internacional do trabalho. 

Data-se do ano de 1859 a formalização do ensino agrícola no país, quando foi 

criado o Instituto Baiano de Agricultura, servindo de modelo para a implantação de 

escolas em outros estados. Na província de Pernambuco, em 1861, inaugurou-se o 

Instituto Pernambucano de Agricultura. Essas instituições ofertavam cursos nos 

níveis elementar e superior, formando operários, regentes agrícolas e florestais, 

agrônomos, engenheiros agrícolas, veterinários e silvicultores. 

As mudanças sociais ocorridas no período republicano, marcadas pelo fim da 

escravidão, entrada massiva de imigrantes, expansão do café, início da 

                                            
72

 Convém observar que os holandeses investiram maciçamente na formação de pessoas para 
trabalharem na empresa agrícola. O domínio das técnicas de produção era necessário para 
enfrentar as privilegiadas condições físicas que o Brasil apresentava. 
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industrialização e urbanização, demandam a modernização nas técnicas de 

produção agrícola. Mesmo assim, pouca atenção foi dada a tais instituições e 

algumas fracassaram, como é o caso da escola de Pernambuco. 

A demanda pelo desenvolvimento de técnicas nas grandes lavouras de café 

impulsionaram mudanças na educação agrícola. Em 1906, o ensino agrícola, 

anteriormente ligado à Presidência da República, passou a ser gerido pelo Ministério 

da Agricultura, Indústria e Comércio. O Decreto 8.319, de 1910, criou novos cursos e 

graus de ensino, introduzindo as fazendas experimentais articuladas às escolas de 

nível médio e superior, com a oferta do ensino teórico-prático. Este documento 

previa também a adequação do calendário letivo às características regionais, mas 

muito do que estava previsto no decreto ficou sem concretização. 

 Registra-se a implantação de instituições de ensino superior destinadas a 

formar a classe dominante do campo e em 1918 são criados os Patronatos Agrícolas 

para a formação da classe trabalhadora, que buscaram atingir a camada mais 

pauperizada, com uma política que fornecesse mão de obra barata, aumentasse a 

oferta de gêneros alimentícios, disciplinasse e se fixasse no campo. Neles, eram 

ofertados cursos primários e profissionais simultaneamente e aos alunos de boa 

conduta havia a posse de um lote de terras. 

Os patronatos agrícolas foram criados para disciplinar os filhos da classe 

trabalhadora. Aqueles a quem as famílias não tinham condições de educar eram 

vinculados a essas instituições, que empregavam, sob regimes rigorosos e de 

execução de muito trabalho, a educação moral e cívica para enquadrá-los à ordem. 

No decreto que institui a nova organização a tais instituições delimita-se a atuação 

dessas:  

 

Art. 1º Os patronatos agricolas instituidos por decreto n. 12.893, de 28 de 

fevereiro de 1918, são, exclusivamente, destinados ás classes pobres, e 

visam a educação moral, civica, physica e profissional de menores 

desvalidos, e daquelles que, por insuficiencia da capacidade de educação 

na familia, forem postos, por quem de direito, á disposição do Ministerio da 

Agricultura, Industria e Commercio. 

Art. 2º Os patronatos agricolas constituem, em seu conjunto, um instituto de 
assistencia, protecção e tutela moral dos menores comprehendidos no art. 
1º do presente regulamento, recorrendo para esse effeito ao trabalho 
agricola, sem outro intuito que não o de utilizar sua acção educativa e 
regeneradora, com o fim de os dirigir e orientar, até incorporal-os no meio 
rural (BRASIL, 1919). 
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O Decreto nº 16.105, do ano de 1923, expedido pelo presidente Arthur da 

Silva Bernardes, criou o Patronato Agrícola Dr. João Coimbra. Neste momento, a 

instituição foi instalada na Vila Tamandaré, Município de Rio Formoso. Foi 

inaugurado no dia 05 de novembro de 1924, com sede doada à União pelo Governo 

do Estado. Essa instituição tinha a característica de desenvolver o ensino agrícola 

com finalidade corretiva dos adolescentes encaminhados pelo Juizado de Menores.  

A partir da década de 1930, a crescente industrialização e urbanização 

secundarizam as políticas direcionadas para o meio rural. O abandono do meio pelo 

Estado nacional também impactou no ensino agrícola. Mesmo com a criação do 

Ministério de Educação e Saúde, o ensino agrícola continuou subordinado ao 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio e nas reformas educacionais 

empreendidas nos anos 1930, pouca importância se deu à educação agrícola. 

 
Figura 03 - Educandos em refeição, Patronato Agrícola Dr. João Coimbra, Anos 

1920 

 
Fonte: IFPE – Campus Barreiros, 2015. 

 
 

 Em 1934, os Patronatos Agrícolas foram transformados em Aprendizados 

Agrícolas73. A instituição pernambucana passou a denominar-se Aprendizado 

                                            
73

 Estabelece o decreto de transformação das instituições de ensino agrícola: “Art. 1º Ficam 
transformados em Aprendizados Agrícolas, com a designação do Estado em que estiverem 



 128 

Agrícola João Coimbra, ofertando o curso de Ensino Agrícola Básico, destinando-se 

à formação de capatazes rurais. Neste momento, existiam apenas 12 (doze) escolas 

com esse formato no território nacional. Nery (2010, p. 214) coloca que 

 
A reformulação ocorrida resultou na criação de dois tipos de Aprendizados, 
aqueles ‘nascidos’ como tal e os derivados dos Patronatos Agrícolas e, por 
isso, muitas vezes herdeiros dos ideais regeneradores sociais daqueles 
estabelecimentos, inclusive permanecendo a mesma clientela composta por 
crianças abandonadas ou com dificuldades de ajustamento social, as quais 
eram encaminhadas às instituições pelo chefe da polícia, juiz de menores, 
autoridades e pessoas de influência. 

 

O Decreto nº 881, de 19 de fevereiro de 1941, instituiu a transferência do 

Aprendizado Agrícola de Tamandaré para o território do município dos Barreiros74. 

Na propriedade funcionavam anteriormente a Estação Experimental de Cana-de-

açúcar e o Posto de Remonta do Exército. A Fazenda Sapé, S/N, tem uma área de 

207 hectares, onde 27.989,70 m² representam a parte construída. 

Na década de 1940, a educação continuou a ser utilizada como maneira de 

disciplinar a classe trabalhadora, formando-a para as novas demandas do mercado, 

para contribuir com o desenvolvimento da nação; em especial, o ensino agrícola 

tentou fixar o homem do campo, na busca da diminuição do êxodo rural e o 

crescimento desordenado das grandes cidades. 

Em meio ao contexto de difusão do ideário desenvolvimentista, com forte 

crença na industrialização como recurso de desenvolvimento da sociedade 

brasileira, na reforma Capanema, iniciada em 1942, a Lei Orgânica do Ensino 

Agrícola (LOEA) foi instituída somente em 194675. Por força desta lei, foram criados 

                                                                                                                                        

situados, seguidamente numerados e regendo-se pelo regulamento baixado com o decreto n. 
23.979, de 8 de março de 1934 (Sub-título III, título IX, do R. D. N. P. V.) os seguintes Patronatos 
Agrícolas: 

a) Manuel Barata (Pará) Aprendizado Agrícola do Pará (A. A. 2); 

b) João Coimbra (Pernambuco) Aprendizado Agrícola de Pernambuco (A. A. 4); 

c) Rio Branco (Baía) Aprendizado Agrícola da Baía (A. A. 7); 

d) Visconde do Mauá (Minas Gerais) Aprendizado Agrícola de Minas Gerais) (A. A. 9); 

e) Visconde da Graça (Rio Grande do Sul) Aprendizado Agrícola do Rio Grande do Sul (A. A. 10)” 
(BRASIL, 1934).  

74
 “Inicialmente esse Aprendizado funcionou na Vila Tamandaré, mas o terreno arenoso era impróprio 
para as práticas agrícolas, sendo o coqueiro a única cultura possível. Para o desenvolvimento do 
ensino agrícola os alunos tinham que se deslocar 11 quilômetros em direção a uma fazenda 
particular, na qual executavam atividades com cana-de-açúcar, cereais, grãos, leguminosas, etc.” 
(NERY, 2010, p. 235). 

75
 Nery (2010, p. 221 e 222) diz: “Todavia, tanto o decreto que modificou o regimento dos 
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dois ciclos na educação agrícola. O primeiro compreendia os cursos de iniciação 

agrícola e mestria agrícola. O segundo ciclo compreendia duas modalidades de 

cursos de formação, os agrícolas técnicos e os agrícolas pedagógicos.  

 

Figura 04 - Aprendizado Agrícola João Coimbra - Aula de exercícios físicos, 
década de 1940 

 
Fonte: IFPE – Campus Barreiros, 2015. 

 
 

Mesmo diante de uma grande reforma, continuava a falta de articulação entre 

o ensino médio regular e a educação profissional. No que tange ao acesso ao ensino 

superior, só era possível o ingresso em cursos do ramo correspondente76 (BRASIL, 

2008). No texto da lei ficou explícito o caráter disciplinador e de contenção de 

conflitos da educação. 

                                                                                                                                        

Aprendizados quanto à portaria que estruturou os cursos neles oferecidos tiveram curta existência, 
visto que no ano de 1946 foi aprovada a Lei Orgânica do Ensino Agrícola, última da chamada 
Reforma Capanema, como ficou conhecido o conjunto de reformas educacionais empreendidas 
durante a gestão do ministro Gustavo Capanema à frente do MÊS. Tal reforma começou a ser 
realizada a partir de 1942, com a adoção da primeira das seis ‘leis orgânicas’ que mudaram a 
organização da educação nacional”. 

76
 O texto da Lei Orgânica do Ensino Agrícola dispõe: “Art. 14. A articulação do ensino agrícola e 
dêste com outras modalidades de ensino far-se-á nos termos seguintes: III. É assegurado ao 
portador do diploma conferido em virtude da conclusão de um curso agrícola técnico a possibilidade 
de ingressar em estabelecimentos de ensino superior, para matrícula em curso diretamente 
relacionado com o curso agrícola técnico concluído, uma vez verificada a satisfação das condições 
de admissão determinadas pela legislação competente” (BRASIL, 1946). Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del9613.htm> Acesso em: 13 jun 2015 
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Em Barreiros, a Lei Orgânica do Ensino Agrícola passou a ser executada em 

1947, com base no Decreto nº 22.506. A instituição mudou mais uma vez de 

denominação, passando para Escola Agrícola João Coimbra e oferecendo os cursos 

de Iniciação Agrícola (1º e 2º anos do curso Ginasial), Mestria Agrícola (3º e 4º anos 

do curso Ginasial) esse último destinado à formação do mestre agrícola. 

A LOEA, apesar de estabelecer direitos iguais no ingresso dos cursos, pontua 

prescrições especiais no atendimento a mulheres em estabelecimentos de ensino 

agrícola. Um deles é a necessidade de atenção à “[...] natureza da personalidade 

feminina e o papel da mulher na vida do lar”, incluindo o ensino da economia rural 

doméstica. Em Barreiros, há registros de turmas formadas somente pelo sexo 

feminino para o aprendizado de práticas domésticas, definidas socialmente e de 

maneira desigual como tarefas de mulheres. 

 

Figura 05 - Aula de Tricô e Crochê. Escola Agrícola João Coimbra, anos 1950 
 

 

Fonte: IFPE – Campus Barreiros, 2015. 

 

A equivalência plena entre os cursos médios regulares e a educação 

profissional estabelecida pela LDB de 1961 englobou também os cursos técnicos da 

área agrícola. Ao Ensino Agrícola foi dada uma maior atenção quando, após muitos 

embates entre os dois ministérios, finalmente foi transferido do Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio para o Ministério da Educação, em 1967. Depois 
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deste ano, somente o ensino técnico de nível médio foi oferecido na Instituição de 

Ensino de Barreiros, formando técnicos agrícolas. 

 Destaca-se nos anos 1960 e 1970, em meio a uma conjuntura de ditadura 

militar arquitetada com ampla participação do governo dos Estados Unidos da 

América, a introdução no país da lógica imperialista da Revolução Verde. 

Denominou-se assim o conjunto de ideias que pregava que a existência de fome no 

mundo estava associada à insuficiência na produção. Sendo assim, um aumento na 

produtividade no campo por meio da inserção de técnicas e insumos químicos seria 

a solução para esse problema. Pereira, M. (2012, p. 687) explica: 

 
A agricultura da Revolução Verde substitui a interação simbiótica entre solo, 
água, plantas e animais da agricultura camponesa pela integração de 
insumos, sementes e produtos químicos. Sua estratégia é aumentar a 
produtividade de um único componente de uma propriedade rural à custa de 
reduzir outros componentes do sistema e de aumentar os insumos externos. 
Ela substitui os ciclos ecológicos por fluxos lineares de insumos químicos. 
 

 
A adesão de grandes proprietários rurais, que contaram com créditos 

bancários sob a forte influência norte-americana, levou a uma reestruturação 

produtiva no campo. Contudo, a introdução do uso de fertilizantes, herbicidas, 

agrotóxicos, nutrientes, máquinas, sistemas de irrigação fez o Brasil ampliar o 

consumo e reforçar a sua situação de dependência frente às tecnologias 

imperialistas. A Revolução Verde aprofundou os papéis dos países na divisão 

internacional do trabalho, em que os países centrais produzem tecnologia de ponta e 

os países periféricos fornecem eminentemente produtos primários. 

Feitosa (2006) retrata que o período é marcado pela modernização na 

agricultura decorrente da Revolução Verde, contando com a forte atuação do Estado 

para a expansão capitalista na agricultura a partir de sua industrialização, na 

conformação dos Complexos Agroindustriais (CAI’s). 

Convém pontuar como as estratégias do capital perpassam todas as áreas da 

vida social, utilizando de dominação e subordinação em busca de maior 

lucratividade. Nessa lógica, para consolidar a Revolução Verde, os organismos 

multilaterais concederam créditos e cooperação técnica para a educação profissional 

agrícola, considerada como política estratégica para impulsionar o aumento da 

produtividade e o crescimento econômico. Fonseca (2009, p. 236), tratando sobre os 

projetos do Banco Mundial para o Brasil, ressalta: 
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O primeiro projeto foi executado no período de 1971 a 1978, para assegurar 
a melhoria e a expansão do ensino técnico de 2º grau, industrial e agrícola. 
Os objetivos do projeto para o ensino agrícola visavam ao desenvolvimento 
de metodologias de ensino segundo o modelo escola-fazenda. Embora este 
enfoque já tivesse sido considerado no âmbito da cooperação bilateral 
desde os anos 60, o projeto do Banco Mundial visava reforçar o modelo 
norte-americano de desenvolvimento rural, que fundamentava o enfoque 
pedagógico da escola-fazenda. 
 

 
As instituições de ensino agrícola passaram a atentar para a formação 

sintonizada com as inovações do novo modo de produzir. Técnicos de nível médio 

eram muito requisitados na propagação das biotecnologias norte-americanas para 

os grandes proprietários rurais. Sobre a demanda pela formação de técnicos de 

nível médio na área agrícola, Feitosa (2006, p. 102) expressa: 

 
Há nesse momento uma necessidade, por parte desse modelo de produção, 
de crescimento na oferta de profissionais para atuarem como extensionistas 
rurais, ou melhor dizendo, “vendedores” dessa nova tecnologia (adubação 
química, mecanização agrícola motorizada, implementos e máquinas 
agrícolas, inseminação artificial, entre outras). Dessa forma, os técnicos de 
nível médio, por terem uma formação rápida, em relação aos de nível 
superior, e direcionada à aplicação e execução de novas tecnologias 
advindas da modernidade agrícola, eram os imediatamente necessários 
para o projeto de desenvolvimento agrícola no Brasil, a época. 

 

No ano de 1973, criou-se a Coordenação Nacional do Ensino Agrícola, 

posteriormente transformado em Coordenação Nacional do Ensino Agropecuário 

(COAGRI). Esse órgão lotado no Ministério da Educação passava a responder pela 

gestão da educação agropecuária de nível médio, adotando como princípio de 

funcionamento das instituições o sistema escola-fazenda. A atual denominação de 

técnico em agropecuária vigorou a partir da Lei nº 5.692 de 11/08/1971 e a 

denominação Escola Agrotécnica Federal de Barreiros – PE foi estabelecida com o 

Decreto N.º 935, de 04/09/1979. 

Registramos que a metodologia oriunda dos Estados Unidos do “aprender a 

fazer e fazer para aprender” foi fortemente utilizada na instituição barreirense. Há, 

ainda hoje, muitos servidores saudosos dos tempos em que a escola tinha uma 

larga produção resultante das aulas práticas, que abastecia a escola e tinha o 

excedente comercializado na cooperativa local. 
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Figura 06 - Desfile de 07 de setembro, Escola Agrotécnica Federal de Barreiros, 
1981 

 

Fonte: IFPE – Campus Barreiros, 2015. 

 

O ideário desenvolvimentista de formação do trabalhador ajustado às 

demandas do mercado de trabalho articulado mundialmente se expandiu nas 

instituições de educação agrícola do país contando com financiamentos de 

organismos multilaterais. Com recursos advindos do Banco Mundial, as escolas 

foram reformadas, equipadas e profissionais foram contratados nesse período. 

Com a aplicação dessa metodologia nas escolas agrotécnicas federais, os 

estudantes participavam diretamente das práticas agrícolas na escola-fazenda. O 

MEC afirma: 

 
O sistema escola-fazenda, tal como vem sendo desenvolvido, é concebido 
como metodologia de ensino que busca a formação integral do jovem, à 
medida que se desenvolve o conhecimento técnico e humanístico, 
familiarizando-o, ao mesmo tempo, com as atividades que encontrará no 
exercício profissional. Desta forma, a escola-fazenda deverá funcionar como 
um laboratório de prática e produção, com a finalidade didática de auto-
manutenção do estabelecimento, cujo processo de ensino-aprendizagem 
baseia-se no princípio do ‘aprender a fazer e fazer para aprender’ (MEC, 
1980, p. 10). 
 

Com a extinção da COAGRI, é criada a Secretaria Nacional da Educação 

Tecnológica, que mais tarde seria transformada em Secretaria do Ensino Médio e 

Tecnológico (SEMTEC), e, atualmente, Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica (SETEC). A partir de então o ensino agrícola é tratado juntamente com 



 134 

outros cursos técnicos, sem um órgão específico para gerenciar os assuntos dessa 

área de ensino. 

Feitosa (2006, p. 126) atribui a esse processo o fato de as transformações 

societárias, incluindo a reestruturação produtiva e a financeirização da economia, 

chegarem às produções em todos os espaços sociais, nas cidades ou nos campos, 

concomitante aos ajustes neoliberais de enxugamento da máquina estatal. 

 
No caso do ensino agrícola, o que tento reforçar é que as mudanças na 
organização da produção, que em um momento não prescindiam das 
funções mais diretas do Estado, e que reforçaram uma maior unidade entre 
a lógica capitalista no campo e na cidade, ao se reestruturar não 
precisariam mais de um órgão específico para a elaboração de políticas 
voltadas à formação de técnicos agrícolas, já que depois dessa “unidade 
estrutural” o mais “adequado” seria tratar tal modalidade de ensino na 
totalidade dos cursos de formação profissional, fossem eles ligados à 
indústria, ao comércio ou a agricultura. 

 
 

A Escola Agrotécnica Federal de Barreiros – PE foi transformada em 

Autarquia Federal com a Lei nº 8.731, de 16 de novembro de 1993, ficando ligada à 

Secretaria do Ensino Médio e Tecnológico (SEMTEC), a qual tinha como atribuições 

estabelecer políticas para a Educação Tecnológica e exercer a supervisão do Ensino 

Técnico Federal. 

As modificações ocorridas no âmbito do ensino agrícola passaram a vir em 

decorrência das transformações da totalidade da educação profissional, tendo em 

vista a unificação da política após a extinção de um órgão que tratasse 

exclusivamente da educação agrotécnica. Sendo assim, a instituição foi submetida 

às mudanças impulsionadas pela política neoliberal, que no âmbito da educação 

profissional se materializou no Decreto 2.208/1997, num reforço da dualidade 

estrutural e na aplicação da pedagogia das competências, como uma exigência das 

significativas mudanças no mundo do trabalho, como já vimos no item anterior.  

Na eleição do governo Lula (2003-2006) e com a adoção da direção política 

do neodesenvolvimentismo, o Decreto 5.154/2004, com a possibilidade77 de 

                                            
77

 Feitosa (2006, p. 164) pontua sobre a possibilidade gerada pela educação profissional adotada pelo 
governo Lula, através do Decreto 5.154/04: “Dessa forma o novo Decreto, por manter as outras 
possibilidades expressas anteriormente, se encaixa, de maneira mais sutil, também, na perspectiva 
neoliberal para educação brasileira, agora com uma aparência mais flexível, já que prevê a 
possibilidade de um ensino reintegrado. Cumpre então o papel de demonstrar aos descontentes 
com o 2.208/97 a possibilidade de uma educação integral, porém, mantendo as condições 
necessárias para que a classe dominante, nos ambientes de disputa, exerçam sua hegemonia. 
Contribui, portanto, para uma paralisia no âmbito das perspectivas de mudanças estruturais na 
legislação brasileira da educação profissional”. 
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desenvolvimento de uma educação integrada e a posterior instituição da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, modificou as bases 

legais da educação profissional no país. No processo de mudança institucional, a 

Escola Agrotécnica Federal de Barreiros aderiu à mudança e passou a ser o 

Campus Barreiros do Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica de 

Pernambuco. 

Figura 07 - Campus Barreiros do IFPE, 2015. 

 
Fonte: Autora, ago 2015. 

 

Com esta configuração, a instituição passou a diversificar a oferta de cursos, 

mantendo-se no histórico ensino agrícola, ao mesmo tempo em que criou cursos em 

outras áreas, como veremos na tabela a seguir:  

 
Tabela 06 - Cursos ministrados pelo IFPE - Campus Barreiros e número de 

matriculados, em 2015 
 

MODALIDADES CURSOS Nº DE 
ESTUDANTES 

Técnico de Nível Médio 
Integrado ao Ensino Médio 

 
Técnico em Agropecuária 

 
380 

Técnico de Nível Médio 
Subsequente 

Habilitação em Agroindústria 
Habilitação em Hospedagem 

Habilitação em Instrumento Musical 

02 
82 
26 

PROEJA 

Operador de Computador 
Auxiliar Técnico em Agricultura Familiar 

Auxiliar Técnico em Agropecuária 
Operador de Frutas e Hortaliças 

113 
18 
21 
20 

Superior 
Tecnólogo em Agroecologia 

Licenciatura em Química 
46 
79 

 Total 787 
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Sendo assim, com a institucionalidade de Instituto Federal, o Campus 

Barreiros do IFPE assume o papel de contribuir para o desenvolvimento do território, 

com a oferta de Educação Profissional e Tecnológica em diversos níveis e 

modalidades. Com as políticas de pesquisa e extensão, a construção e a difusão de 

novas tecnologias e alternativas em produtos e serviços são postas como 

estratégias de potencialização do desenvolvimento econômico e a inclusão social da 

microrregião na qual está inserido. 

Trata-se de um grande desafio para o Campus Barreiros, pois como vimos 

durante o resgate histórico da instituição estudada, as decisões nortearam-se por 

determinações vindas de órgãos superiores. Tais determinações, por sua vez, 

orientaram-se pela formatação de um modelo de educação impulsionador do 

desenvolvimento que visava à inserção do país no mercado mundial, numa lógica de 

subordinação e dependência frente aos países centrais e que somente as 

burguesias internas e externas se beneficiavam. Pode-se citar como exemplo o 

período em que a formação dos técnicos em agropecuária voltava-se para a difusão 

de técnicas e insumos químicos, no intuito de fortalecer um mercado consumidor das 

tecnologias importadas de países avançados, como também para o trabalho no setor 

sucroalcooleiro. 

Sobre a contribuição que o Campus Barreiros tem ofertado para o 

desenvolvimento deste território, a partir da análise dos dados coletados na pesquisa 

é que iremos nos debruçar no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 4 A CONTRIBUIÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE 

BARREIROS 

 

Este capítulo versa sobre a contribuição da política de educação profissional 

desenvolvida pelo Instituto Federal para o desenvolvimento do município de 

Barreiros. Com a proposta que caracteriza a fase atual da política de educação 

profissional, a instituição agregou cursos em áreas diferentes daquela que 

historicamente tem sido o seu campo de atuação prioritário, denominado na 

instituição como de vocação agrícola. 

Ainda assim, continuam a se destacar as intervenções da instituição no meio 

rural do município, numa relação com a agricultura familiar desenvolvida nos 

assentamentos rurais. Entendendo que existem outras atividades produtivas no 

território, destaca-se que a discussão abordará a contribuição das ações 

desenvolvidas pela instituição no município, priorizando o debate sobre as 

reconfigurações ocorridas nos últimos anos no meio rural. 

Da criação de uma nova institucionalidade para desenvolver a política de 

educação profissional abarcada pelo Estado, os Institutos Federais são concebidos 

com a ousada tarefa de articular educação, território e desenvolvimento. Tal proposta 

ampara-se num contexto socioeconômico de resgate de teses nacional-

desenvolvimentistas, no afã de reduzir desigualdades regionais por meio da inserção 

de territórios no circuito econômico global e na revisitação também à teoria do capital 

humano. 

Atribui-se à política de educação profissional a responsabilidade de, para 

além da histórica instrução da classe trabalhadora, a difusão de conhecimentos 

tecnológicos e de suporte aos arranjos produtivos locais, numa perspectiva de 

potencializar o desenvolvimento dos territórios nos quais suas instituições estão 

instaladas, conforme indica documento que apresenta sua concepção e diretrizes: 

 
A razão de ser dos Institutos Federais, como instituições voltadas para 
educação profissional e tecnológica, comprometidas com o 
desenvolvimento local e regional, está associada à conduta articulada ao 
contexto em que está instalada; ao relacionamento do trabalho 
desenvolvido; à vocação produtiva de seu lócus; à busca de maior inserção 
da mão de obra qualificada neste mesmo espaço; à elevação do padrão do 
fazer de matriz local com o incremento de novos saberes, aspectos que 
deverão estar consubstanciados no monitoramento permanente do perfil 
socioeconômico-político-cultural de sua região de abrangência (BRASIL, 
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2010, p. 23). 
 

 

 Em Barreiros, há noventa anos existe a serviço do município e da Região de 

Desenvolvimento da Mata Sul um estabelecimento de educação voltado à formação 

de profissionais técnicos para o meio rural, desenvolvendo políticas e programas 

definidos verticalmente, como discutido no terceiro capítulo, e atendendo a 

orientações de organismos internacionais. 

Historicamente, esse território sociojurídico teve a sua economia ancorada no 

desenvolvimento da monocultura da cana-de-açúcar com características de uma 

intensa exploração da força de trabalho, do uso de grandes extensões e 

concentração de terra, da produção voltada para abastecimento do mercado 

externo, da degradação do meio ambiente, da pouca ou nula exigência de 

escolarização dos trabalhadores, da concentração dos lucros em poucas mãos e da 

falta de acesso a serviços essenciais por grande parte da população. Atraída pelas 

condições naturais do território, a atividade econômica preponderante foi amparada 

pelo poder político e influenciou a cultura, fundamentando a formação do município 

de Barreiros. 

Foi para esse mercado de trabalho que a instituição formou em sua trajetória 

e foi nesse território de profunda desigualdade que esteve durante grande parte do 

tempo sediada, sem promover grandes alterações nessa realidade. 

Longe do que pregam as teorias que estabelecem a educação como fator 

preponderante da reversão das disparidades sociais e regionais, esta se inscreve 

num sistema de produção que tem a desigualdade como sustentáculo. Nos moldes 

capitalistas de produção e reprodução social, a educação promove reformas, sem 

causar modificações nas estruturas desta sociedade (MÉSZÁROS, 2008). 

Como discutido no terceiro capítulo, da passagem de Escola Agrotécnica 

Federal em Instituto Federal e da afirmação de uma nova proposta de política 

pública e com as reconfigurações territoriais ocorridas nos últimos anos no 

município, é instigante analisar como são tecidas atualmente as relações entre 

educação, território e desenvolvimento nesta realidade. 

Mesmo já tendo discutido aspectos que caracterizam o território que por ora 

nos debruçamos, o processo investigativo enriqueceu com detalhes do cotidiano 

como se configura a realidade do município, daí o reconhecimento da importância de 

explicitá-los no próximo item.  
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4.1 O território e a produção material, segundo os sujeitos sociais da pesquisa 

 

 É inconteste que estamos diante de um território, que para além das 

atividades de comércio e de serviços, historicamente tem a produção material 

voltada eminentemente para as atividades rurais, onde em função da decadência da 

Usina Central Barreiros, nos anos 1990, e das lutas sociais empreendidas pelas 

entidades representativas dos trabalhadores rurais por Reforma Agrária, as terras 

foram desapropriadas e estabelecidas como assentamentos rurais. 

 Convém pontuar que no final dos anos 1950, houve uma efervescência nas 

lutas sociais do campo. Desde então, a principal reivindicação desses movimentos 

sociais, Ligas Camponesas e Sindicatos, é pela Reforma Agrária. Dabat (2012, p. 

112) resgata que 

 
Em 1955, existiam apenas cinco Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STR) 
reconhecidos: dois em São Paulo, um no Rio de Janeiro, um na Bahia, e um 
em Pernambuco, justamente na zona canavieira (Barreiros, reconhecido em 
1954). 

 
 

 O título de posse da terra foi uma importante conquista daqueles que durante 

muitos anos se colocavam em condições aviltantes de trabalhadores rurais da 

monocultura da cana e que passaram a ter acesso à sua própria terra, trabalhando 

sob a execução e a gestão da unidade familiar. 

Sem estabelecer precisamente, mas com a certeza de que muitas terras 

estão em mãos de agricultores familiares, Sr. Amaro Biá78, representante do STTR 

de Barreiros, indica que quase 20 mil hectares são hoje terras de assentamentos 

rurais. No ano de 2015, no território barreirense existem 14 assentamentos, que 

oficialmente abrigam 757 famílias, conforme mostra a tabela 07. 

 

 

                                            
78

 Amaro Francisco da Silva Biá, agricultor e atual Secretário de Finanças, Reforma Agrária e Agrícola 
do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais dos Barreiros (STTR de Barreiros). 
Entrevista realizada no dia 03 de julho de 2015, na sede do STTR de Barreiros. A instituição foi 
escolhida para compor o processo investigativo por ser representante da sociedade civil local 
organizada e, ao mesmo tempo, empregadora de egressos. Cabe destacar que Sr. Amaro é 
sindicalista desde os 14 anos de idade e passou pela Ditadura Militar como militante do movimento. 
Destaca-se na sua história também o fato de ter sido Prefeito do Município de Barreiros. Aos 75 
anos de idade, o entrevistado é uma referência no movimento de trabalhadores e trabalhadoras 
rurais e entre os agricultores familiares do município.  
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Tabela 07 - Assentamentos Rurais do Município de Barreiros 
Nº ASSENTAMENTO TIPO DO PROJETO DE 

REFORMA AGRÁRIA 
FAMÍLIAS 

CADASTRADAS NA 
RELAÇÃO DE 

BENEFICIÁRIOS 

1 ARAGUARI Assentamento Federal 70 famílias 
2 BAETÉ Assentamento Federal 51 famílias 
3 BOM JARDIM Assentamento Federal 79 famílias 
4 CACHOEIRA ALTA Assentamento Federal 53 famílias 
5 DUAS BARRAS Assentamento Federal 26 famílias 
6 LINDA FLOR Assentamento Federal 42 famílias 
7 MASCATE Assentamento Federal 73 famílias 
8 OITEIRO ALTO Assentamento Federal 11 famílias 
9 PAU FERRO Assentamento Federal 37 famílias 
10 PIABA DE BAIXO Assentamento Federal 52 famílias 
11 SERRA D’ÁGUA DO TANQUE Assentamento Federal 52 famílias 
12 TIBIRI Assentamento Federal 73 famílias 
13 UMA Assentamento Federal 53 famílias 
14 XIMENES ITERPE/CIPS

79
 85 famílias 

Fonte: Diretoria de Obtenção de Terras e Implantação de Projetos de Assentamento (DTI) – INCRA, 
2014. 

 

Já o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal dos 

Barreiros, o Técnico em Agropecuária João Neneca80, chama a atenção para o fato 

de que cada agricultor recebeu uma parcela com sete ou oito hectares, em 

decorrência da desapropriação das terras pelo Estado e da regulamentação como 

terras de interesse social para fins de Reforma Agrária. Informação veiculada no 

Diario de Pernambuco no dia 11 de novembro de 2011 indicava que embora o 

módulo fiscal81 fixasse que o tamanho das parcelas na Zona da Mata Sul deveria ser 

de 16 hectares, o INCRA, no intuito de assentar o maior número de famílias 

possível, estava fixando os lotes com a média de sete hectares. 

 Sendo assim, famílias barreirenses passaram à condição de assentadas, 

                                            
79

 A criação do Assentamento Ximenes no ano de 2013 foi realizada pela parceria do Instituto de 
Terras e Reforma Agrária de Pernambuco (ITERPE) com o Complexo Industrial Portuário de Suape 
(CIPS), que se destinou a famílias de agricultores do município de Barreiros e famílias oriundas do 
Assentamento Jurissaca, localizado em Suape, que foram reassentadas em Barreiros em função da 
expansão industrial do Complexo.  

80
 João Severino da Silva Filho, conhecido como João Neneca, é o atual titular da Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente do município dos Barreiros. A entrevista com ele foi realizada no dia 08 
de julho de 2015, na sede da Secretaria. João Neneca foi escolhido pelo fato de ocupar um cargo 
público que facilita uma análise geral das políticas desenvolvidas no município. 

81
 “O módulo fiscal é uma unidade de medida fixada diferentemente para cada município de acordo 
com a Lei nº 6.746/79, que leva em conta o tipo de exploração predominante no município; a renda 
obtida com a exploração predominante; outras explorações existentes no município que, embora 
não predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área utilizada; conceito de 
propriedade familiar (IPAM, 2015)”. Disponível em: <http://www.ipam.org.br/saiba-
mais/glossariotermo/Modulo-Fiscal/89> Acesso em: 18 ago 2015. 
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tendo como horizonte um novo modo de organizar a vida, a produção e a maneira 

de acessar as políticas públicas destinadas a esse público. No entanto, no município 

de Barreiros o cotidiano desse modo de viver tem sido marcado por ausências e 

carências na execução das políticas públicas que deveriam subsidiar a conformação 

da nova realidade. 

A participação como ouvinte em reunião do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), realizada no dia 08 de julho de 2015, 

proporcionou o contato com sujeitos sociais que vivem nos assentamentos rurais82. 

No contato com presidentes de associações de assentamentos rurais do município, 

ficou evidente, através dos desabafos no espaço coletivo, que são difíceis as 

realidades dos assentados barreirenses. 

No que tange à instituição dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento 

Rural, ressalta-se que são órgãos colegiados assegurados pela Constituição Federal 

de 1988 e que, criados no ano de 2003, compõem a estratégia de política 

neodesenvolvimentista de formulação e implementação de políticas públicas 

destinadas à promoção do desenvolvimento rural sustentável, da Reforma Agrária e 

da agricultura familiar. 

Uma das questões levantadas no momento da reunião diz respeito à 

dificuldade no deslocamento entre a Zona Urbana e a Zona Rural. Muitos 

justificavam a ausência de seus pares pela dificuldade no deslocamento em função 

das condições das estradas nos períodos chuvosos. Relatou um dos presentes que 

recentemente no caminho para o assentamento havia ocorrido um acidente com um 

ônibus, que derrapou na estrada muito danificada em razão das chuvas. O mesmo 

solicitava a representantes do ProRural financiamento para a construção de 

passagens molhadas no caminho de acesso ao assentamento. 

No que tange à mobilidade entre os assentamentos e a cidade, a título de 

confirmação da situação apresentada, cabe ilustrar que no dia 10 de julho do 

corrente ano, estudantes da Zona Rural fizeram protesto em frente ao prédio central 

da Prefeitura para denunciar que, em função da queda de uma ponte em um 

assentamento, eles precisavam andar até a rodovia principal para ter acesso ao 

                                            
82

 A participação nesse espaço não estava prevista no projeto de pesquisa, mas a reunião com 
agricultores familiares do município trouxe elementos a serem destacados neste estudo. Na 
ocasião, estiveram presentes representações das associações de assentamentos rurais, da 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, do STTR de Barreiros, da Câmara de Vereadores e do 
Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural (ProRural). 
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transporte escolar83.  

A precariedade das vias associada à ausência de meios de transporte 

dificultam a comercialização da produção dos agricultores familiares. Muitos deles, 

deixam de trabalhar na sua terra por não deterem condições gerais de produção.  

Este é um dos pontos que evidencia a desigualdade de possibilidades no 

desenvolvimento dos territórios: os centros urbanos, onde se concentram as 

atividades de intensa reprodução do capital são estruturados com uma rede de 

equipamentos coletivos materiais e imateriais que viabilizam o escoamento da 

produção, enquanto outros territórios não dispõem de estrutura mínima que subsidie 

a comercialização dos produtos. Sobre a importância das condições gerais de 

produção para concretizar a circulação da mercadoria, Lencioni (2007) explica:  

 
[...] os equipamentos que estão em conexão direta com o processo 
produtivo ao permitirem a circulação da mercadoria possibilitando sua 
realização no mercado, agregam valor à mercadoria, pois as transformam 
de mercadorias em potencial à mercadorias reais. E, por isso são os 
prioritários. 
 

 

Daí a desmistificar que a educação nos moldes do capital, aquela que 

conforma o trabalhador para a vida nessa sociedade desigual, por si só não é capaz 

de promover o desenvolvimento do território. Mesmo detendo os conhecimentos 

instrumentais ao desenvolvimento da produção, o agricultor familiar não dispõe das 

condições gerais que lhe permitam comercializar o produto de seu trabalho.  

Outro ponto de convergência nas falas dos líderes das associações de 

assentados, participantes da reunião do CMDRS, é a violência no campo. Queixam-

se do crescimento da insegurança, indicando ter sido nulo o enfrentamento do 

Estado a essa questão nos territórios rurais. Dabat (2012, p. 756) afirma sobre a 

atuação do aparelho estatal nas zonas canavieiras: “A omissão do Estado, em seus 

diversos níveis, é um caso exemplar na história, no que diz respeito às populações 

canavieiras”. 

Em entrevista realizada com José Cláudio da Silva84, representante da 
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 Notícia veiculada através do endereço eletrônico http://www.barreirosestaeacidade.com. Acesso 
em: 17 jul. 2015. 

84
 Entrevista realizada com José Cláudio da Silva, Presidente do Conselho de Administração da 
Cooperativa Agrícola de Assistência Técnica e Serviços (COOATES), no dia 13 de julho de 2015, na 
sede da cooperativa. A instituição funciona há 15 anos, desenvolvendo projetos na área de 
qualificação profissional, Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), elaboração de projetos nas 
modalidades PRONAF A, B, C e D. Atua na Zona Rural de muitos municípios, dentre eles no 
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COOATES, ele também ressaltou a questão da insegurança como aspecto relevante 

frente às dificuldades existentes no cotidiano dos assentados. Assaltos que resultam 

na perda do meio de transporte mais comum entre eles, a motocicleta, bem como na 

perda do excedente da produção.  

José Cláudio afirma que a situação do agricultor familiar é de total abandono; 

a instância municipal do aparelho estatal, segundo ele, não atende às demandas dos 

assentados. Destaca ainda essa realidade como ameaça ao desenvolvimento do 

município. Diz o entrevistado: 

 
Os assentados não têm acesso bom, estradas ruins, eletrificação 
monofásica, que impossibilita o uso de tecnologias, principalmente na 
irrigação. Não temos uma infraestrutura adequada para as famílias, não têm 
acesso à escola de qualidade, à saúde de qualidade. De forma geral, os 
assentados estão à mercê na qualidade do serviço do município. Temos nos 
deparado com isso no dia a dia. 
 

 

Para o líder sindical, há deficiência do Poder Municipal no desenvolvimento de 

políticas públicas voltadas para o meio rural do território. Nessa direção, Sr. Amaro 

Biá fala sobre o parco trabalho da prefeitura na área da agricultura: 

 
Barreiros não tem mais usina e tem quase 20 mil hectares de terras nas 
mãos dos trabalhadores e a Prefeitura não tem uma Secretaria de 
Agricultura aparelhada para dar assistência necessária aos agricultores, 
visando o abastecimento do município e até para que sobrasse culturas 
para levar para outros centros. A maioria das secretarias, ao invés de ter 
secretarias, tem secretários. Os secretários de Agricultura ficam sem ter o 
que fazer, pois o município não oferece uma estrutura para o 
desenvolvimento de um trabalho em prol do desenvolvimento. 

 

A precariedade na infraestrutura mínima que garanta a produção e a 

reprodução social limita o atendimento das necessidades básicas dos assentados, e 

por sua vez, distanciam ainda mais da possibilidade de fortalecimento da 

organização coletiva para fins econômicos. 

A ineficiência de políticas públicas que subsidiem o desenvolvimento da 

agricultura familiar dificulta a vida daqueles que pretendem garantir a reprodução 

biológica e social por meio da comercialização dos produtos da terra. Sendo assim, 

a política do neodesenvolvimentismo, que, segundo Pochmann (2010), instituiu um 

Estado que enfrenta desafios como a desigualdade regional, a promoção do 

                                                                                                                                        

município de Barreiros. A COOATES foi escolhida por ser representante da sociedade civil local 
organizada e, ao mesmo tempo, empregadora de egressos. 
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desenvolvimento e que contempla os diversos estratos sociais, tem sido 

inexpressiva frente aos persistentes problemas de um território que tem a histórica 

exploração pela atividade canavieira. 

As políticas de acesso ao crédito são essenciais para a estruturação e o 

subsídio da produção agropecuária dos agricultores familiares. Cabe destacar que o 

financiamento público é um campo de intensa disputa entre os agricultores 

familiares, que começam a pressionar o Estado pela concretização desta política 

pública, e têm como fortes e consolidados adversários os grandes empresários do 

setor agropecuário, que historicamente contam amplamente com os recursos 

públicos para manter uma soberania de seus negócios no mercado mundial.  

Ainda sobre o domínio do fundo público pelos grandes empresários do setor 

agropecuário, analisamos que, no país, a burguesia herdou dos senhores de 

engenho o traço cultural da extensão do poder exercido nos espaços privados para 

os espaços públicos, se apropriando do Estado para a defesa de interesses privados 

como se fossem interesses gerais. Sobre a burguesia nacional, Fernandes (2005, p. 

357) afirma que “O que esta não pode fazer na esfera privada tenta conseguir 

utilizando, como sua base de ação estratégica, a maquinaria, os recursos e o poder 

do Estado”. 

Desta forma, aos agricultores resta uma política precarizada, burocratizada e 

insuficiente para responder aos anseios dos assentados. Amaro Biá, dirigente do 

STTR, destaca: 

 
O calendário agrícola que é aplicado aos trabalhadores ainda é o que 
interessa aos bancos e aos banqueiros. E a burocracia em relação à 
aquisição do crédito, que prejudica os agricultores para o desenvolvimento 
da agricultura e aproveitando as estações do ano [...]. Por exemplo, sai 
crédito para plantar inhame. O inhame deveria ter sido plantado em janeiro, 
fevereiro, março, o crédito sai em junho, julho, agosto. O trabalhador que 
está sem recurso desvia aquele recurso, fica com débito nos bancos, 
impossibilitado de tirar um novo empréstimo e de aplicar na lavoura. 
Enquanto se a gente tivesse um calendário e os bancos fizessem um 
repasse dos empréstimos nos períodos obedecendo ao calendário agrícola, 
seria melhor aproveitado. 
 

  

Sobre o uso do recurso para o atendimento de outras necessidades e 

consequente endividamento dos agricultores, o Secretário de Agricultura e Meio 

Ambiente traduz nas seguintes palavras:  

 
O governo entrega a parcela, empresta o dinheiro e solta a pessoa lá. 
Pessoa que não tem base de agricultura, gasta o dinheiro todo com um bem 
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que não condiz com a agricultura, fica sem dinheiro, a terra fica ociosa, fica 
sujo no banco e não faz a produção. 
 
 

 Ainda na ocasião da participação da reunião do CMDRS, a representante do 

ProRural apontou para possibilidades de desenvolvimento de projetos de 

infraestrutura para os assentamentos, conveniados entre a instituição e as 

associações de assentados participantes do Conselho. No momento, observamos a 

dificuldade na concretização dos projetos, em função da burocratização e da falta de 

disponibilidade de financiamentos para as demandas que atendam aos requisitos 

dos assentamentos rurais.  

No encontro, a representante informou da disponibilidade de recursos 

públicos para a construção de diferentes equipamentos, como: banheiros, casas de 

farinha e passagens molhadas, quando na verdade o interesse dos assentados 

centra-se na construção das passagens molhadas e outras necessidades para as 

quais não havia a viabilidade de financiamento pelo ProRural e estão voltadas para a 

melhoria de espaços coletivos. 

Neste ponto, analisamos que as propostas do ProRural, órgão estatal que 

executa uma política social de apoio aos pequenos produtores rurais na esfera 

estadual, se distancia do conceito que Pereira (2008, p. 96) estabelece para a 

política pública: “Refere-se a medidas e formas de ação formuladas e executadas 

com vista ao atendimento de legítimas demandas e necessidades sociais (e não 

individuais)”. 

Outro ponto levantado pelo presidente do CMDRS aponta para inatividade da 

cooperativa de produção. Durante este estudo constatou-se que a comercialização 

coletiva dos produtos oriundos da agricultura familiar está parada e assim os 

agricultores estão deixando de, através deste instrumento, fornecer alimentos para a 

região, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e para o 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Ao invés disso, as iniciativas dos 

assentados rurais de empreender pela agricultura familiar têm sido realizadas 

individualmente, seguindo uma lógica difundida pelo ideário neoliberal. 

Mediante os problemas identificados na implementação das políticas de 

acesso ao crédito e de assistência técnica, de melhoria da infraestrutura e dos 

serviços públicos nos assentamentos rurais, identificados por ocasião de reunião, 

por meio do diálogo travado entre os presidentes de associações observou-se que 
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tem sido comum, apesar da ilegalidade85, a venda dos lotes de terras conquistadas 

pelos assentados rurais. 

A fixação do homem no campo fica cada vez mais inviabilizada com essas 

condições, principalmente entre os jovens. O representante da COOATES acredita 

que este fator representa uma ameaça ao desenvolvimento do município. Em sua 

fala ressalta que o abandono pelos jovens das atividades junto à unidade familiar 

está relacionado à ausência de infraestrutura no meio rural: 

 
Abandono dos jovens junto à unidade familiar. O jovem não quer ficar, não 
há estrutura para que ele fique. Os idosos estão cada vez mais velhos, se 
aposentando e não querem mais atuar na tecnologia baixa, que é a enxada, 
e os jovens estão indo embora. 

 

Além disso, constatamos neste estudo que mesmo com o fechamento da 

Usina Central Barreiros (UCB) e a decadência de fornecedores da cana, destaca-se 

ainda no município a prevalência da monocultura da cana-de-açúcar. Em grande 

parte das entrevistas, os sujeitos sociais citam que a cultura da cana ainda é uma 

atividade econômica amplamente desenvolvida no município, inclusive por 

agricultores familiares. 

A análise do movimento histórico do território elucida que a permanência da 

produção da cana-de-açúcar está relacionada a uma realidade em que os sujeitos 

continuam a ser submetidos à perversa lógica da acumulação do capital na Zona da 

Mata pernambucana, onde a atividade canavieira persiste em predominar. 

Patrícia Ribeiro86, engenheira agrônoma do Campus Barreiros, explica em 

relação ao agricultor dos assentamentos rurais de Barreiros que há fatores que 

interferem e dificultam o processo produtivo em face de práticas arraigadas e 

vivências históricas associadas à monocultura canavieira, e como trabalhador da 

cana-de-açúcar, assim entende:  
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 “O assentado não é dono da terra até que seja cumprida uma série de exigências legais – que 
dizem respeito tanto ao assentado [...] quanto à situação do assentamento. Exigências que terão de 
ser cumpridas pelo Incra e pelo assentado. [...] Enquanto o assentamento não for consolidado, a 
terra continua sendo da União. Ter atendido apenas uma ou outra das exigências – como estar 
assentado há 10 anos ou ter terminado o pagamento pela terra – não garante a posse nem o 
domínio” (INCRA, 2015). Disponível em: < https://incragoias.wordpress.com/legislacao-contra-a-
compra-e-venda-de-lotes-em-assentamentos/> Acesso em: 19 ago 2015.  

86
 Entrevista realizada no dia 09 de julho de 2015 com a servidora do IFPE - Campus Barreiros, a 
engenheira agrônoma Patrícia Ribeiro dos Santos, nas dependências do campus. Apesar de não 
estar prevista no plano de investigação, considerou-se relevante conversar com uma servidora que 
atua em projeto de extensão e pesquisa nas comunidades rurais. 
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É um perfil diferenciado. É um agricultor que veio do cultivo de cana e ele 
não sabe muita coisa da agricultura, ele só sabe da monocultura. Cultivar 
cana é bem diferente de cultivar o alface, por exemplo. Ele não tem 
bagagem em muita coisa da agricultura. 

 

A falta de conhecimentos sobre a produção de outras culturas é apenas um 

dos fatores que dificultam a superação da dependência da atividade canavieira e das 

usinas. Dificuldades no acesso à política de crédito, à infraestrutura para a produção 

e para a comercialização são outros elementos que dificultam a diversificação 

produtiva pelos agricultores familiares. Júnior e Machado (2009) pontuam que, 

“Apesar de ‘donos’ de sua própria terra, parte dos assentados da reforma agrária da 

Zona da Mata continua numa parcial dependência das usinas”. 

Diego Paixão87, Diretor de Desenvolvimento Educacional do Campus 

Barreiros, também reconhece a permanência da monocultura da cana-de-açúcar 

como atividade econômica predominante no território. Nesse sentido, destaca este 

fator como ameaça ao desenvolvimento do município:  

 
[...] a permanência da monocultura da cana-de-açúcar. Foi colocada como 
ameaça as pessoas ainda enxergarem isso como sendo algo próspero e 
não enxergarem a agricultura familiar e a agroecologia como sendo o futuro 
da nossa região. As pessoas ainda veem as usinas como sendo algo que 
tenha prosperidade. Neste evento foi destacado que o arranjo produtivo 
local da nossa região, sem dúvida nenhuma é a agroecologia e a agricultura 
familiar. 

 

A permanência da ligação à monocultura da cana ocorre também por meio da 

busca por empregos pelos agricultores nas usinas em municípios da Zona da Mata 

Sul pernambucana em tempos de safra. O secretário de Agricultura e Meio Ambiente 

afirma que para o desenvolvimento do território barreirense é necessário “incentivar 

as pessoas a plantarem e dar condições com máquinas, sementes, adubos para tirar 

as pessoas da ‘palha da cana’[...] tem as usinas de Santo André, Cucau, Trapiche, 

outros que saem para trabalhar nas usinas de Ipojuca e Pumaty”. 

Embora o território seja reconhecido como eminentemente rural, ao invés de 

tentar potencializar a produção agrícola, a prefeitura doou terrenos da Massa Falida 

Usina Central Barreiros para a construção de uma indústria no município. Amaro Biá 
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 Entrevista realizada no dia 10 de julho de 2015 com o Diretor de Desenvolvimento de Ensino 
(DDE), o professor Diego Henrique Paixão de Oliveira, na sede do campus. Sob a gestão do DDE, 
concentram-se as coordenações de ensino, pesquisa e extensão. Tal cargo proporciona uma visão 
geral das políticas desenvolvidas na instituição. 
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informou na reunião do CMDRS que o sindicato iria protestar junto ao Ministério 

Público o fato de o Poder Municipal doar terras que devem ser destinadas à Reforma 

Agrária. Dizia ele que muitos trabalhadores que esperam pela indenização da UCB 

poderiam ser prejudicados com tal medida. 

A notícia da doação dos terrenos para a construção de uma indústria foi dada 

por um vereador na reunião do CMDRS. Ele comemorava a atração da empresa 

para o município, com o argumento de que trará empregos e esperanças para 

muitas famílias. Tal perspectiva nos remete à discussão estabelecida por Sousa 

(2010), quando faz uma análise da possibilidade da implantação de um complexo 

turístico em solos barreirenses. 

Com base na pesquisa realizada, o pesquisador registra a expectativa da 

população barreirense no que diz respeito à instalação de um empreendimento no 

ramo turístico para atingir o desenvolvimento do território. No entanto, ele percebe 

que a vinda de um grande empreendimento para o município resultaria em impactos 

socioambientais devastadores, característica própria da exploração capitalista e não 

na melhoria de qualidade de vida para grande parte da população, como muitos 

vislumbravam. 

Grandes já são os impactos ambientes no município e na região resultantes 

da atividade canavieira. Em entrevista, Patrícia Ribeiro ressalta a existência de 

elevado processo de desmatamento, prejudicando a mata ciliar e as fortes 

repercussões na questão hídrica do município e com forte rebatimento para a Zona 

da Mata pernambucana. Assim expressa:  

 
É uma área com um apelo ambiental muito grande, houve muito 
desmatamento aqui. As pessoas precisam se conscientizar que aqui 
há uma malha hídrica, que precisa ter uma mata de proteção, uma 
mata ciliar, as matas foram dizimadas, estão descobertas, 
praticamente sem nenhuma vegetação. 

 

 Estamos diante, pois, de um território que historicamente se vinculou à 

atividade econômica que influenciou a integração do país ao sistema capitalista, a 

monocultura da cana-de-açúcar. Neste momento, a exportação de produtos 

primários fixou o lugar de subordinação e dependência do Brasil em relação aos 

países centrais (MARINI, 1990). Sem se libertar dessa situação ao longo da história 

do país, somente as elites burguesas associadas ao capital estrangeiro se 

beneficiaram com o destaque nacional na exportação de produtos primários 
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(FERNANDES, 2005). Essas elites consolidaram-se através da intensa exploração 

da classe trabalhadora e dos territórios, num processo de degradação social e 

ambiental. 

 Mesmo assim, a existência da agroindústria canavieira desperta saudades na 

população barreirense. A vinculação à monocultura da cana persiste em fazer parte 

do cotidiano de muitos, que têm poucas ou nulas alternativas de sobrevivência. Sem 

acreditar na probabilidade de construção da autonomia com base na agricultura 

familiar, frente à ineficiência da implementação de políticas públicas voltadas para o 

homem do campo, essa parcela da população se submete ao processo de 

exploração na condição de fornecedor da cana-de-açúcar ou de trabalhador rural.  

 É um território que tem possibilidades de reconfiguração, por intermédio da 

consolidação da agricultura familiar, como um modelo que devolve aos 

trabalhadores a posse da terra. Mas essa mudança tem caminhado a passos muito 

lentos, tendo em vista que as relações sociais que são tecidas no território 

barreirense, permeadas por questões econômicas, políticas, naturais e culturais, têm 

se pautado pela permanência da histórica exploração do capital sobre o trabalho.  

Ao invés disso, a insuficiência de políticas públicas nas três esferas de 

governo para apoiar e propiciar a consolidação da agricultura familiar dá margem 

para a permanente condição de pobreza, privação e exploração daqueles que 

habitam o território barreirense.  

A política dos países imperialistas, representados por organismos 

internacionais, e suas estratégias de elevação de lucros por meio da exploração dos 

países periféricos impacta diretamente na realidade daqueles que habitam os 

territórios dessas nações. Estando ou não participando da produção dos artigos mais 

requisitados aos países periféricos, sofremos as consequências do desenvolvimento 

desigual.  

 À nova proposta educação profissional, através dos Institutos Federais, fruto 

da política neodesenvolvimentista, fica atribuído o dever de estimular o 

desenvolvimento do território em que está sediado, propagando que a educação é 

um forte instrumento de reversão das desigualdades sociais e regionais. 

Analisaremos então como essa política tem contribuído para o desenvolvimento do 

município de Barreiros. 
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4.2 Reformulação e criação de cursos no Campus Barreiros  

 

Com o processo de transformação de institucionalidade, no Campus Barreiros 

do IFPE foram criados novos cursos e foram realizadas modificações naquele que 

consolidou a existência da instituição e que continua sendo o curso com maior 

número de vagas, o técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio. Cabe 

destacar que, no ano de 2016, será disponibilizado pela primeira vez outro curso 

integrado ao Ensino Médio, o curso técnico em Alimentos. 

Estamos diante de uma instituição que historicamente voltou seus cursos e a 

formação de profissionais predominantemente para atuarem no agronegócio e que 

no atual momento tem no seu interior um debate consolidado de reconhecimento da 

agricultura familiar como uma importante atividade produtiva e sobre as 

possibilidades de desenvolvimento do território por intermédio da mesma.  

O debate sobre essas configurações resultaram em reformulações nos cursos 

e vagas disponibilizadas pelo campus, que expressam um movimento de 

reconhecimento da produção material com potencialidade de predomínio, mesmo 

não sendo hegemônica, dos sujeitos que vivem neste território. 

Há de se destacar também a criação do curso de Licenciatura em Química, 

que parte de uma realidade nacional da escassez de professores nas áreas exatas 

em todo país e que se confirma nas intervenções articuladas com a Rede Estadual 

de Ensino realizadas pelo campus, como demonstra o Diretor do DDE, Diego 

Paixão, em entrevista: 

 
Recentemente, oferecemos um curso de formação continuada para os 
professores de química do Estado. Recebemos 20 professores aqui para 
um curso de formação continuada na área de laboratórios de química e dos 
20 professores, só 2 tinham licenciatura em química. Todos os outros 
lecionavam química, mas eram professores de biologia ou matemática, 
então isso mostra a carência da nossa região de professores de química. 
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Tabela 08 - Cursos criados e modificados no Campus Barreiros e justificativas 
de criação e modificações 

CURSO JUSTIFICATIVA DE CRIAÇÃO/MODIFICAÇÃO 
 

Licenciatura em 
Química 

“[...] se deu porque o IF tem o compromisso de oferecer 20% de suas vagas nas 
licenciaturas, está lá na missão, na criação dos Institutos. [...] Existe uma 
carência muito grande na área de química. O Brasil inteiro só tem menos da 
metade dos professores de química que precisa, por isso optamos por química”. 

Técnico em 
Instrumento 
Musical 

“Foi para atender a uma demanda reprimida nessa região de músicos, temos 
muitas bandas aqui, muitas escolas têm fanfarras, então temos muitos músicos 
que não são profissionalizados.[..]. É uma demanda histórica, inclusive. Há 
muitos anos, não só o município de Barreiros, como as cidades circunvizinhas 
pedem da escola um curso profissionalizante na área de música”. 

Tecnologia em 
Agroecologia 

“Predominantemente criamos cursos na área de Recursos Naturais. Isso 
acontece porque a gente enxerga que o arranjo produtivo local desta região em 
que Barreiros está é essencialmente agrícola, então não dá para a gente está 
oferecendo cursos na área de petróleo e gás, na área de Mecânica, primeiro 
porque não é a nossa expertise, nossa vocação, e depois porque não é o 
arranjo produtivo local. A nossa região é essencialmente agrícola, então 
devemos oferecer cursos nessa área. Depois, mais de 50% da nossa força de 
trabalho docente é na área de recursos naturais”. 

Auxiliar Técnico 
em Agropecuária 
(PROEJA) 

Auxiliar Técnico 
em Agricultura 
Familiar 
(PROEJA) 

Operador de 
Frutas e 
Hortaliças 
(PROEJA) 

Técnico em 
Agropecuária 

“[...] o curso era voltado para o agronegócio, para as usinas, porque 
historicamente o egresso desse curso era formado para trabalhar em usinas. 
Em 2012, foi feita uma comissão e o curso foi reformulado para que pudesse 
atender as usinas porque a gente sabe que o agronegócio existe e o estudante 
tem que sair não só para trabalhar aqui, mas para trabalhar no mundo, mas 
para [...] que atendesse também ao turismo rural, a agricultura familiar e à 
agroecologia, as outras potencialidades da área agrícola”. 

Técnico em 
Alimentos 

“Há mais de 10 anos nós temos o curso de Agroindústria, que era um curso 
concomitante ao Ensino Médio [...]. Quando se tornou IF, por ser 
subsequente,[...] começou a minguar. Ficamos com 2, 3 alunos [...]. Essa região 
precisa de profissionais na área de alimentos para beneficiar o produto que vem 
da área agrícola, o produto que sai das hortas, da fruticultura, o produto que sai 
da pecuária [...].para trabalhar nos hotéis, na indústria. Então a gente percebeu 
que esse profissional começou a faltar, daí pensamos em formatar o curso de 
Agroindústria [...] e transformá-lo no curso técnico em Alimentos integrado ao 
Ensino Médio”. 

Fonte: Departamento de Desenvolvimento Educacional (IFPE- Campus Barreiros), 2015. 

 

O curso de Tecnologia em Agroecologia88, implantado no ano de 2011 no 

Campus Barreiros, proporcionou à instituição um acréscimo qualitativo em seu corpo 

docente numa perspectiva de leitura da realidade social deste território. Isto tem 

provocado ricas reflexões sobre as ameaças da monocultura da cana-de-açúcar e 

do agronegócio na região, bem como sobre as possibilidades da expansão da 

agricultura familiar, como alternativa para melhoria das condições sociais e 

                                            
88

 Matriz curricular no Anexo. 
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ambientais do município.  

Tais reflexões são amparadas na fundamentação teórica norteadora da 

agroecologia, que se opõe aos processos e instrumentos de produção industriais 

disseminados pela Revolução Verde, como discutimos no terceiro capítulo deste 

trabalho, em benefício do lucro das grandes corporações transnacionais e baseia-se 

nos processos de produção natural e de organização social como alternativa para os 

agricultores familiares, conforme afirmam Guhur e Toná (2012, p. 63): 

 
A agroecologia não se restringe ao desenvolvimento de experiências de 
agriculturas de base ecológica, ressaltando processos de organização social 
que se orientam pela luta política e transformação social, indo além da luta 
econômica imediata e corporativa e das ações localizadas, e por vezes 
assistencialistas, junto dos agricultores. De fato, a agroecologia possui uma 
especificidade que referencia a construção de outro projeto de campo. 
Entretanto, tal projeto de campo é incompatível com o sistema capitalista e 
depende, em última instância, de sua superação. 
 
 

No entanto, cabe pontuar que o referido curso foi implantado na modalidade 

de tecnólogo, permitindo ao estudante a formação em nível superior num período de 

três anos. Esse é um formato que, apesar de ampliar o acesso da classe 

trabalhadora a cursos de nível superior, faz a democratização com aligeiramento e 

sem espaço para o aprofundamento de reflexões críticas, que segundo Jiménez 

(2005) desemboca num dos pilares que norteia a educação atual implementada 

pelos países periféricos, na negação do conhecimento. 

Reproduz também a lógica da política de educação profissional do país, a 

formação destinada à inserção de uma massa no mercado de trabalho, confirmando 

que tais instituições partem então de uma lógica de política que garante uma 

formação mais rápida e menos dispendiosa à “universidade de pesquisa”, que vem 

sendo implementada na América Latina, nos últimos anos, a partir das orientações 

do Banco Mundial (OTRANTO, 2006). 

Os cursos voltados à elevação da escolaridade e formação profissional de 

jovens e adultos nas áreas de Auxiliar Técnico em Agropecuária, Auxiliar Técnico em 

Agricultura Familiar e Operador de Frutas e Hortaliças são desenvolvidos em 

parceria com a Secretaria de Educação do Estado, onde o Ensino Médio é de 

responsabilidade de rede estadual e a formação profissional executada pelo Campus 

Barreiros.  

Sendo assim, constata-se que apesar de a Lei nº 5.154/2004 assegurar 

espaço para a modalidade do ensino integrado, continuou garantindo que as 
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instituições façam a opção também pelas modalidades subsequente ou 

concomitante, onde a fragmentação do acesso ao conhecimento causa o 

distanciamento de um modelo de educação que propicie o desenvolvimento das 

capacidades crítica e criativa do ser humano (CIAVATTA; RAMOS, 2012).  

A implantação do curso técnico em Alimentos integrado ao Ensino Médio, 

substituindo a oferta do técnico em Agroindústria na modalidade subsequente, 

significa uma alternativa aos adolescentes do território e da região, que ao 

desejarem acessar um curso integrado, até o ano de 2015 só podiam fazer por meio 

do curso técnico em Agropecuária.  

 

4.3 Estratégias de articulação e troca entre a instituição e o território 

 

Tratamos de uma política que, com a pretensão de ultrapassar a mera 

formação de trabalhadores para o mercado de trabalho, tem como um dos eixos 

principais a articulação local. No modelo institucional implementado por meio dos 

Institutos Federais, a política de educação profissional tem o compromisso de tecer 

articulações com os organismos governamentais e com a sociedade civil organizada. 

Documentos que traçam as diretrizes institucionais indicam que os IF’s devem 

buscar a formação de Observatórios de Políticas Públicas89, em sintonia com outras 

forças sociais da região, no sentido de promover o desenvolvimento. À época da 

criação dos Institutos, o titular da SETEC afirmou: 

 
Neste projeto educacional, a contribuição com o progresso socioeconômico 
local e regional é fundamental, sendo, para isto, necessário o efetivo diálogo 
com outras políticas setoriais. Afirma-se, pois, a educação profissional e 
tecnológica como política pública, não somente pela fonte de financiamento 
de sua manutenção, mas principalmente por seu compromisso com o todo 
social (PACHECO, 2011, p. 35). 

 
 

Quando questionado se houve mudanças na articulação institucional na 

passagem de Escola Agrotécnica Federal para IF, o Secretário de Agricultura e Meio 

Ambiente de Barreiros afirmou que “[...] a escola no meu tempo era um órgão 

fechado. Hoje, fazem extensão, estão dando assistência, levando projetos para o 

campo de apicultura, de criação de peixes. Abriu mais o campo para a extensão”. O 

                                            
89

 Segundo a política institucional, o Observatório de Políticas Públicas é um espaço promovido pelos 
Institutos Federais de interação junto às esferas estatais e sociedade civil, com o objetivo de 
estruturação das políticas públicas da região (BRASIL, 2008). 
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representante do STTR explica que, enquanto Escola Agrotécnica Federal, os 

trabalhos ofertados dependiam da gestão, e hoje, independente do diretor, o campus 

tem ofertado algumas parcerias.  

Sobre os trabalhos desenvolvidos em parceria entre as instituições 

pesquisadas e o Campus Barreiros, o representante da COOATES informou que já 

desenvolveu trabalhos em parceria com a instituição, mas atualmente não há ações 

conjuntas. Com o sindicato, ressalta o entrevistado, há os trabalhos em conjunto no 

que diz respeito ao PRONATEC, projetos de psicultura e apicultura e convênio de 

estágio para estudantes de nível superior. Já com a Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente, há, segundo o titular da pasta, a produção de mudas e o desenvolvimento 

do PRONATEC. 

Apesar de ter assento no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável (CMDRS) e ter tido representantes da instituição participando de alguns 

encontros, quando da nossa participação na reunião, um dos membros ressaltou 

que a instituição ainda não havia comunicado oficialmente quem assumiria a 

representação da mesma naquele órgão colegiado e na ocasião não havia servidor 

do campus participando da reunião. 

Neste ponto, o Campus Barreiros ainda se distancia do planejamento traçado 

para os Institutos Federais, implementados a partir do ano de 2008. Não há um 

instrumento de acompanhamento e interação com as políticas públicas 

desenvolvidas no município e as estratégias de articulação com instituições que 

atuam no mesmo campo que a instituição, com a população rural, se dão 

prioritariamente através dos cursos que integram o Bolsa-Formação do PRONATEC, 

já que exigem a existência de uma instituição demandante para que os cursos sejam 

disponibilizados.90 

                                            
90

 “Segundo a Lei de criação (Lei 12.513/2011), o Pronatec deverá atender, prioritariamente, os 
estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da educação de jovens e adultos; 
trabalhadores; beneficiários dos programas federais de transferência de renda; e estudantes que 
tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na 
condição de bolsista integral. Para articular as demandas prioritárias por setor e região, o Programa 
conta com uma rede de instituições que demandam cursos voltados para públicos específicos em 
cada região e, ainda, com uma rede de instituições que ofertam tais cursos. Algumas turmas são 
exclusivas para determinados públicos e outras são compartilhadas ou mesmo abertas. Após a 
mobilização dos públicos específicos pelas redes demandantes, as vagas remanescentes (não 
ocupadas dentro do prazo de cinco dias após a publicação da abertura da turma pela instituição 
ofertante do curso), são disponibilizadas no site do Pronatec, de forma que estejam disponíveis para 
toda a população interessada” (BRASIL, 2015). Disponível: http://pronatec.mec.gov.br/perguntas-
frequentes-16621/30-sobre-o-programa Acesso em: 20 jul 2015. 
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É importante ressaltar que há uma fragilidade na articulação da rede de 

instituições que atuam no meio rural do município, conforme ressalta o entrevistado 

Amaro Biá: “Tem faltado o compromisso da política local para receber as demandas 

oferecidas pela escola91. Acham que o desenvolvimento se faz apenas com uma 

instituição, em vez de pensar em um conjunto para desenvolver o município, cada 

um fazendo a sua parte”. 

 Um dos pilares de atuação da instituição é a extensão. Juntamente com o 

ensino e a pesquisa, ela forma a base que direciona as ações dos Institutos 

Federais. Reconhecida como a política que estabelece a troca de saberes entre as 

instituições de ensino e a sociedade, por meio da qual se possibilita a 

democratização dos conhecimentos acadêmicos, a efetiva participação da 

comunidade e a produção de conhecimentos como resultado do confronto com a 

realidade, no Campus Barreiros, a extensão é conceituada como a 

 

[...] inserção de uma instituição de ensino na sociedade e na comunidade de 
seu entorno - no Caso do Campus Barreiros, o relacionamento do IFPE com 
pessoas, grupos, instituições e empresas baseadas na região da Mata Sul 
de Pernambuco

92
.  

 
  

 Por conseguinte, os programas e projetos destinados à sua implementação 

constituem importantes indicadores sobre a contribuição do campus para o 

desenvolvimento do município. Entre os praticados pelo campus estão o 

PRONATEC, o Programa Mulheres Mil, incorporado ao PRONATEC, a Integração 

Escola-Comunidade, responsável pela formalização dos estágios e o Programa 

Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX). 

 O PIBEX tem o objetivo de cooperar com a implementação dos projetos de 

extensão, acreditando que estes contribuem com a melhoria em diversas esferas 

sociais e para a formação dos estudantes, mediante a oferta de bolsas mensais para 

estudantes e orientadores (IFPE, 2015). No entanto, até o momento não há a oferta 

de bolsas para os orientadores. 

No ano de 2015, há 12 projetos de extensão sendo realizados por 10 (dez) 

professores, dois técnico-administrativos e 23 estudantes do campus. Dentre eles, 

oito são desenvolvidos somente no município de Barreiros e um tratando da Zona da 

                                            
91

 A escola que o entrevistado faz referência é o Campus Barreiros do IFPE, que durante muito tempo 
recebeu a denominação de escola. 

92
 Disponível em: http://portal.ifpe.edu.br/campus/index.jsf?campi=Barreiros, acesso em: 15 jul. 2015. 
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Mata Sul, que engloba também o município, como veremos na Tabela 09.  

 

Tabela 09 - Projetos de Extensão do IFPE – Campus Barreiros, desenvolvidos 
no Município de Barreiros e na Zona da Mata Sul 

Nº NOME DO PROJETO NÚMERO DE 
BOLSISTAS 

CURSOS 
ENVOLVIDOS 

01 Levantamento de sistemas de produção da alface 
em função do tipo de cultivo e adubação 
nitrogenada na comunidade rural do 
Assentamento Baité no município de Barreiros 
Mata Sul de Pernambuco 

02 Técnico em 
Agropecuária 

02 Aproveitamento integral dos alimentos e melhoria 
nutricional dos alunos das escolas municipais de 
Barreiros 

01 Técnico em 
Agroindústria 

03 Agroecologia e sistemas agroecológicos de 
produção para escolas de ensino fundamental 

02 Tecnologia em 
Agroecologia 

04 Ações para a promoção do desenvolvimento local 
no Assentamento Bom Jardim, em Barreiros-PE, 
tendo o turismo de base comunitária como vetor. 

02 Tecnologia em 
Agroecologia 

05 Avaliação da sustentabilidade em sistemas de 
produção agrícolas familiares localizados no 
assentamento Baité, Barreiros - PE 

02 Tecnologia em 
Agroecologia 

06 Educação ambiental todos os dias: uma proposta 
de reflexão e prática no Campus Barreiros 

02 Técnico em 
Agropecuária 

07 Alternativas de capacitação e melhorias para a 
agricultura familiar dos assentamentos com vistas 
ao atendimento ao PNAE no município de 
Barreiros 

02 Tecnologia em 
Agroecologia e 
Técnico em 
Agropecuária 

08 Levantamento de plantas medicinais no 
tratamento de animais domésticos e/ou 
domesticáveis nos assentamentos da reforma 
agrária do município de Barreiros 

02 Técnico em 
Agropecuária 

09 Capacitação técnica para suinocultores da Zona 
da Mata Sul 

02 Técnico em 
Agropecuária 

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) – IFPE, 2015. 

  

As entrevistas realizadas com a servidora técnico-administrativa 

coordenadora do projeto “Alternativas de capacitação e melhorias para a agricultura 

familiar dos assentamentos com vistas ao atendimento ao PNAE no município de 

Barreiros” e com uma estudante do curso de Tecnologia em Agroecologia bolsista do 

projeto “Ações para a promoção do desenvolvimento local no Assentamento Bom 

Jardim, em Barreiros-PE, tendo o turismo de base comunitária como vetor”, deram 

indicativos que os projetos de extensão revelam-se como importantes canais de 

diálogo entre a instituição e os assentamentos rurais. 

 O primeiro dos projetos acima citados surgiu da necessidade da aquisição de 

pelo menos 30% do total de compras dos gêneros alimentícios pela instituição de 

produtos oriundos da agricultura familiar do município, uma exigência do PNAE, e da 

constatação de que nenhum assentamento consegue ainda suprir essa demanda. 
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Sendo assim, tal ação de extensão foi pensada para atender a uma necessidade 

institucional e, ao mesmo tempo, munir de informações os agricultores familiares, 

que até então não conseguem fornecer seus produtos para instituições. 

A nutricionista e coordenadora do projeto, Mônica Gomes93, explicou que 

diante da difícil situação do município em que o campus está instalado, a instituição 

tem o compromisso de contribuir com essa realidade, principalmente pelo fato de ser 

um órgão federal que desenvolve uma política de educação. Afirma ela:  

 
Para conseguir comprar, é preciso oferecer algumas ferramentas para eles 
(agricultores). Não adianta a gente achar que na situação deles, eles 
saberão como fazer. Temos que chegar lá e mostrar formas. Principalmente 
no caso do Instituto, que é uma escola em nível federal numa cidade 
pequena como Barreiros, tem a obrigação de fazer alguma coisa para 
ajudar essas pessoas. O programa de compra ajuda muito a agricultura 
familiar. Enxergamos que eles podem tirar o sustento daí, vender a 
produção e ter outras possibilidades na vida. 

 
 

Explicou ainda que, por algumas vezes, o conjunto de profissionais dos campi 

do IFPE que trabalham com a alimentação escolar e com as exigências do PNAE 

pensaram em centralizar o processo de compras dos gêneros alimentícios na 

Reitoria para facilitar o acesso a agricultores, associações e/ou cooperativas que já 

conseguem comercializar os alimentos para instituições. Porém, eles desistiram de 

consolidar a compra unificada por entenderem que estariam deixando de contribuir 

com o desenvolvimento local, conforme preconiza o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar. 

O projeto tem trabalhado com os agricultores do Assentamento Bom Jesus, 

identificou os produtos já plantados nos lotes de terra e os agricultores que têm 

interesse em fornecer os gêneros alimentícios. Na segunda fase, trabalhará com 

minicursos nas áreas de manejo agroecológico, que tratará das técnicas utilizadas 

para conseguir um produto, com o uso mínimo de defensivos químicos, e de manejo 

realizado após a colheita com o foco nos padrões de higiene, que tratará dos 

cuidados necessários ao atendimento da legislação sanitária, como armazenamento 

e logística. 

No contato com os agricultores, a servidora afirma que percebeu certa 

                                            
93

 Mônica Gomes é servidora técnico-administrativa do IFPE Campus-Barreiros e coordenadora de 
um projeto de extensão. A entrevista com ela foi realizada no dia 22 de julho de 2015, na sede do 
Campus Barreiros. A nutricionista foi escolhida por coordenar um projeto de extensão em um 
assentamento rural do território estudado. 
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descrença e resistência desses agricultores em aderir à ideia, tendo em vista que a 

maioria não consegue vender seus produtos para instituições e quando há a venda 

dos excedentes da produção, em geral, se faz para atravessadores tendo em vista 

as dificuldades de acesso à feira livre do município, como destacamos no primeiro 

item deste capítulo. 

Destaca ainda que os agricultores relatam que desde a constituição da 

comunidade rural são muitas as promessas de melhorias por intermédio de acesso a 

bens e serviços, mas poucas se consolidam.  

Mesmo assim, ela acredita que é possível que esse processo de compra se 

consolide, levando em consideração a realidade deles, em termos da variedade de 

alimentos e das quantidades que eles têm condições de produzir. Nesse processo, é 

interessante ressaltar que o objetivo é que a compra seja realizada por meio da 

associação de assentados, para coletivamente eles atingirem uma quantidade de 

produção que se aproxime da demanda da instituição. Concebemos esta como uma 

estratégia que pode fortalecer a organização coletiva dos mesmos. 

Ela acredita que o projeto pode viabilizar uma oportunidade de os agricultores 

constituírem uma independência para buscar outras alternativas de expansão da 

produção e da comercialização. 

Já o projeto “Ações para a promoção do desenvolvimento local no 

Assentamento Bom Jardim, em Barreiros-PE, tendo o turismo de base comunitária 

como vetor” foi constituído a partir do reconhecimento das possibilidades de 

desenvolvimento local por meio dos assentamentos rurais, através da apresentação 

aos agricultores familiares de uma ideia de geração de renda paralela às atuais. 

Esta ação também é implementada no Assentamento Bom Jardim. As 

intervenções do projeto, afirma a estudante Joaneide Gonzaga94, bolsista do projeto, 

são realizadas por meio de diagnóstico com levantamento das necessidades dos 

assentados e orientação. Através das necessidades identificadas, articulou-se para 

os assentados rurais os cursos de Apicultor e de Agente de Desenvolvimento 

Cooperativista do PRONATEC. No momento, o grupo extensionista tem trabalhado 

com o projeto de criação da cooperativa para adquirir recursos que viabilizem a 

                                            
94

 Joaneide Gonzaga é estudante do IFPE Campus-Barreiros e bolsista de um projeto de extensão. A 
entrevista com ela foi realizada no dia 20 de julho de 2015, na residência da mesma. A estudante foi 
escolhida por integrar a equipe de um projeto de extensão em um assentamento rural do território 
estudado. 
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estruturação da comunidade para o desenvolvimento do turismo de base 

comunitária. 

A estudante bolsista do projeto afirma que eles “[...] já perceberam que 

sozinhos não dão conta, então estão vendo que o projeto de cooperativa é 

importante para eles, como um meio de organização e escoamento da produção”. 

A entrevistada aponta como empecilhos a falta de financiamento do projeto 

para o melhor desenvolvimento da ação de extensão e a ineficiência das políticas 

públicas voltadas para o homem do campo para potencializar a expansão da 

agricultura familiar. Joaneide coloca: 

 
Políticas quase não existem. Existem muitos projetos do governo, mas para 
chegar a eles é muita burocracia, é muita dificuldade... A assistência não 
chega como deveria chegar. A gente tem IPA, tem Sabiá, tem um monte de 
ONG’s por aí que trabalham, mas a gente percebe que não é 100%, não 
chega como deveria chegar, é muita promessa. A gente já visitou outros 
assentamentos e percebeu a mesma dificuldade na falta de políticas 
públicas, é muita burocracia. 
 

 
A estudante acredita que o projeto pode contribuir com o desenvolvimento do 

município. “Caso o Assentamento Bom Jardim consiga se desenvolver, o mesmo 

servirá de exemplo para a organização dos demais assentamentos de Barreiros”, 

afirma ela. A figura abaixo mostra o desenvolvimento de uma atividade do projeto de 

extensão no assentamento. 

 

Figura 08 - Oficina de planejamento no Assentamento Bom Jardim 

 
Fonte: Arquivo pessoal, Plínio Guimarães de Sousa, 2015. 
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Mesmo com a importância dada à política de extensão com o advento dos 

Institutos Federais, pois se constitui em uma das bases da sua ação, no âmbito de 

atuação da extensão só há financiamento para o repasse de bolsas para os 

estudantes vinculados aos projetos do PIBEX, que utiliza recursos financeiros 

oriundos da ação 2994 – Assistência ao Educando. Este orçamento atualmente tem 

sido dividido para o financiamento das bolsas de Assistência ao Estudante, 

pesquisa, extensão, esporte, lazer, arte e cultura. Ressalta-se, no entanto, que no 

decreto de regulamentação do Programa Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES) vigente não está estabelecida a extensão como sua área de 

abrangência95.  

Inexiste na instituição orçamento destinado para o financiamento das 

atividades de extensão, fato que reduz a sua capacidade de atuação em termos 

qualitativos e quantitativos, bem como o número de profissionais e estudantes 

envolvidos nessas ações.  

 

Tabela 10 - Relação Total de Estudantes e Servidores do Campus X Número de 
envolvidos em Projetos do PIBEX 

CATEGORIA NÚMERO TOTAL NÚMERO DE ENVOLVIDOS EM 
PROJETOS DO PIBEX 

ESTUDANTES 787 23 
SERVIDORES TÉCNICO-
ADMINISTRATIVOS 

98 02 

PROFESSORES 83 10 

Fonte: Coordenação de Gestão de Pessoas (CGPE) – IFPE - Campus Barreiros e PROEXT – IFPE, 
2015. 

 

Diante do contato com os dois projetos, reconhecemos no desenvolvimento 

de ações de extensão possibilidades de atuação da política de educação profissional 

que potencializem a melhoria da qualidade de vida da classe trabalhadora, na 

medida em que ambos têm trabalhado, a partir da realidade local, para que os 

agricultores consolidem coletivamente a produção e encontrem meios de garantir a 

subsistência através da vida nos assentamentos rurais. 

Além disso, percebemos, com base na entrevista com a estudante, que a 

participação em projetos continuados que propiciam a troca de saberes entre a 

                                            
95

 O Decreto nº 7.234, de 2010, normatiza que as ações de assistência estudantil do PNAES serão 
desenvolvidas nas áreas de moradia estudantil, alimentação, transporte, atenção à saúde, inclusão 
digital, cultura, esporte, creche, apoio pedagógico e acesso, participação e aprendizagem de 
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e 
superdotação. 
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instituição e a sociedade, num confronto com a realidade local, é uma prática 

enriquecedora para a formação profissional. 

Ainda assim, é importante situar que tais medidas estão inseridas no âmbito 

de uma política social, que contraditoriamente atende a reivindicações da classe 

trabalhadora e que foram formuladas para legitimar o capital. Sendo assim, são 

ações que buscam aumentar a qualidade de vida dos assentados, mediante 

reformas, que visam adequá-los à vida no modo de produção capitalista. 

Ademais, viu-se nos relatos que a política de educação profissional não 

consegue por si só reverter a situação de atraso e promover o desenvolvimento de 

determinado território. No caso das intervenções no Assentamento Bom Jesus, 

alguns agricultores começaram a produzir o mel depois de capacitação realizada 

pelo PRONATEC, mas não têm condições de atender às exigências sanitárias de 

envasamento; da mesma forma, começaram a produzir peixes, mas não conseguem 

comercializar e não têm como viabilizar o beneficiamento do produto para viabilizar a 

venda para instituições. 

As condições objetivas resultantes da falta ou do precário acesso a políticas 

públicas resultam de um modelo de Estado que incute na sociedade a ideologia 

neodesenvolvimentista, mas que aplica o ideário neoliberal, que investe o mínimo de 

recursos em políticas sociais e transfere para os capitalistas uma grande parcela do 

orçamento público, resultando nos precários modos de viver da classe trabalhadora.  

Sobre os cursos desenvolvidos pelo Bolsa-Formação do PRONATEC para os 

agricultores familiares do município, é pertinente ressaltar que estão vinculados ao 

formato de Formação Inicial e Continuada (FIC), tendo curta duração, com a carga 

horária de no mínimo 160 (cento e sessenta) horas e no máximo 300 (trezentas) 

horas, bem como desvinculada da elevação de escolaridade, como verificamos na 

tabela 11. 

 

Tabela 11 - Cursos concluídos no Município de Barreiros pelo Pronatec do Ifpe 
- Campus Barreiros, na Área de Recursos Naturais 

CURSOS DESENVOLVIDOS CARGA HORÁRIA LOCAL 

Agricultor Orgânico 160 horas IFPE – Campus Barreiros 
Avicultor 200 horas IFPE – Campus Barreiros 

Operador de Sistema de Irrigação 160 horas IFPE – Campus Barreiros 
Fruticultor 200 horas Assentamento Ximenes 

Horticultor Orgânico 160 horas Assentamento Ximenes 
Agente de Desenvolvimento 

Cooperativista 
160 horas Assentamento Bom Jardim 

Apicultor 160 horas Assentamento Bom Jardim 

Fonte: IFPE – Campus Barreiros, 2015. 
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Sendo assim, são ações que se distanciam de um modelo de educação que 

dote a classe trabalhadora da capacidade de trabalhar manualmente, mas também 

que permita a essa a capacidade de se desenvolver intelectualmente. 

Com tão pouco tempo destinado à execução dos cursos, entende-se que tal 

modalidade reforça a histórica função da política de educação profissional e tão 

rejeitada pelos governos neodesenvolvimentistas, da qualificação da classe 

trabalhadora para o mero atendimento das necessidades do mercado. O Movimento 

de Valorização e Articulação dos Trabalhadores em Educação do MEC (MOVATE)96 

afirma: 

 
É ilusório acreditarmos que os cursos FIC, cursos rápidos, de baixa 
complexidade tecnológica, desvinculados da elevação de escolaridade, 
possam alavancar o desenvolvimento do País e a melhoria das condições 
de vida da população. O que ele perpetua é a lógica de manutenção de um 
sistema em que os trabalhadores e trabalhadoras continuam recebendo 
uma formação rasa, para execução de tarefas rudimentares, ao melhor 
estilo “fordista” (MOVATE, 2014, p. 1). 
 

 
Com o programa, o governo federal busca a mudança nos projetos de vida 

dos seus beneficiários, por meio de uma formação que amplie a leitura de mundo da 

classe trabalhadora, objetivo que fica inviabilizado diante da carga horária 

destinadas aos cursos, que somente dão espaço para a abordagem dos 

conhecimentos essenciais e instrumentais para o desenvolvimento da atividade 

profissionalizante, como veremos a seguir em um exemplo de matriz curricular 

executada pelo campus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
96

 Texto disponível em: http://www.movate.org/2014/04/pronatec-o-que-fica-com-os-fic.html, acesso 
em: 20 jul 2015. 
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Tabela 12 - Matriz curricular do curso FIC de Horticultor Orgânico 
A matriz curricular do curso está organizada em módulos contendo componentes curriculares com 
carga horária total de 160h/a, incluindo as atividades práticas. 
Cada módulo conterá conteúdos programáticos e situações abordadas no curso os quais permitirão 
ao educando adquirir competências e desenvolver conhecimentos (saberes), habilidades (saber 
fazer) e atitudes (saber ser) de forma harmoniosa e autônoma em consonância com o perfil 
profissional do curso. 

Módulo I – Aulas Teóricas (136 horas):  

1- Introdução ao estudo da olericultura: Histórico e conceitos básicos da olericultura; 

2- Características das explorações Olerícolas; 

3- Fatores importantes na instalação de uma horta; 
3.1 – Local da horta; 
3.2 – Limpeza e preparo do terreno; 
3.3 – Planejamento inicial de instalação; 
3.4 – Análise química do solo; 
3.5 – Qualidade da semente; 
3.6 – Condições de mercado; 
3.7 – A olericultura como um empreendimento econômico: 
a) Fatores básicos da produção; 
b) Custo de produção e análise econômica de uma cultura; 
c) Planejamento da exploração;  
d) Condições de mercado. 

4- Importância social e alimentar da olericultura; 

5- Classificação das hortaliças de acordo com as partes comestíveis; 

6- Clima e cultivares; 

7- Propagação e implantação das culturas; 

8- Produção e transporte de mudas; 

9- Forma e época de plantio; 

10- Noções básicas de fertilidade do solo: adubo, adubação e corretivo de PH; 

11- Tratos culturais; 

12- Importância do controle das ervas daninhas; 
13- Controle de praga e doença; 

14- Defensivos naturais; 

15- Adubação natural alternativa; 

16- Irrigação; 

17- Colheita e seu período; 

18- Comercialização; 

19- Estudo teórico das principais culturas olerícolas. 

Módulo II – Aulas práticas (24 h): 

1- Implantação e manejo de diversas culturas da horta didática; 

2- Produção de mudas em casa de vegetação; 

3- Adubação; 

4- Preparo de biofertilizantes naturais; 

5- Coleta de solo para análise de solo; 

6- Escalonamento de canteiros; 

7- Preparo e solarização do substrato; 

8- Propagação de Olerícolas: sexuada e assexuada; 

9- Dimensionamento de um sistema de irrigação; 

10- Preparo de biofertilizantes naturais. 

Fonte: Projeto pedagógico do curso Horticultor Orgânico, FIC – Formação Inicial e Continuada de 
Trabalhadores, 2014. 

 

As dificuldades impostas por um modelo de sociedade e de Estado que 

incentivam prioritariamente os setores hegemônicos em detrimento das demandas 

da classe trabalhadora, o desenvolvimento de cursos aligeirados para os agricultores 



 164 

familiares pouco impactará na mudança da realidade dos sujeitos sociais e do 

município.  

Convém ainda destacar que no ano de 2015 estão sendo desenvolvidos no 

campus apenas os cursos do Programa Mulheres Mil, hoje vinculado ao 

PRONATEC, que apresentaram matrículas referentes ao ano de 2014. Ainda não 

houve pactuação de cursos no ano de 2015 entre o programa e o campus.  

 

4.4 A ciência e a tecnologia e sua relação com o território 

 

  Neste item analisaremos a política de pesquisa no Campus Barreiros e o 

desdobramento da sua atuação a serviço do desenvolvimento do município. Tal 

política também é um dos pilares da ação dos Institutos Federais, juntamente com a 

extensão e o ensino. A pesquisa acadêmica é um processo investigativo, que busca 

compreender melhor um problema de relevância social, e atua também encontrando 

resultados para determinadas questões. Sendo assim, o órgão gestor, a 

Coordenação de Pesquisa do campus, tem as funções de: 

 
Estimular e incentivar a pesquisas de Iniciação Científica nas diferentes 
áreas do conhecimento; consolidar o campus como um importante difusor 
de conhecimento; participar das discussões nos diferentes processos 
sociais, ambientais, culturais e econômicos da região; potencializar e 
fomentar infraestrutura física e laboratorial através de projetos, convênios e 
parcerias; promover e divulgar a produção científica em revistas e anais 
QUALIS/CAPES e disponibilizar soluções às demandas da comunidade 
circunvizinhas (IFPE, 2015, p. 3). 

 
 

Em contato com o coordenador de pesquisa do campus, professor Marcelo 

Mello, ele afirma que dentre os 15 campi que compõem o IFPE, o campus Barreiros 

ocupa o terceiro lugar nos indicadores da política de pesquisa, a partir da quantidade 

de projetos, bolsistas e publicações, seguindo apenas os campi Recife e Vitória de 

Santo Antão. 

No âmbito de sua atuação, são desenvolvidos os programas de Iniciação 

Científica (PIBIC), de Incentivo Acadêmico (BIA) e de Iniciação ao Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação (PIBITI), desenvolvidos com o intuito de estimular o 

pensamento científico e tecnológico e a iniciação de estudantes dos cursos 

regulares na pesquisa acadêmica, mediante projetos implementados pelos Grupos 

de Pesquisa. Deste modo, espera-se que os estudantes desenvolvam a capacidade 

de gerar conhecimento com a prática de troca estabelecida com a realidade. 
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Atualmente há nove projetos vigentes e 18 estudantes bolsistas. 

 

Tabela 13 - Projetos de pesquisa vigentes no IFPE - Campus Barreiros 

Nº TÍTULO ÁREA 

01 Adubação nitrogenada e fixação biológica de nitrogênio 
no feijoeiro cultivado na Zona da Mata Sul de 

Pernambuco 

Ciências Agrárias 

02 Influência de fatores ambientais e qualidade da água no 
desempenho de frangos de corte alojados sob diferentes 
sistemas de acondicionamento na Zona da Mata Sul de 

Pernambuco 

Ciências Agrárias 

03 Núcleo de Estudos em Agroecologia, 
Agricultura Orgânica e Desenvolvimento 
Sustentável no IFPE Campus Barreiros 

Ciências Agrárias 

04 O turismo de base comunitária como vetor do 
desenvolvimento local em assentamentos da 

reforma agrária 

Ciências Sociais Aplicadas 

05 Performance musical: uma ação que integra os 
processos de execução, prática e interpretação. 

Artes 

06 Produção, purificação parcial e aplicação de 
tanases produzidas por micro-organismos 

isolados do 165amelão (Syzygium cumini (L.) 
Skeels) 

Ciências Biológicas 

07 Produtos reestruturados elaborados com carne 
mecanicamente separada de frangos, 

adicionados de óleos vegetais e fibra de trigo 
insolúvel 

Ciências Agrárias 

08 Transferência de Tecnologia para a 
Comunidade de Tamandaré – PE 

Ciências Agrárias 

09 Adubação nitrogenada e fixação biológica de 
nitrogênio no feijoeiro cultivado na Zona da 

Mata Sul de Pernambuco 

Ciências Agrárias 

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (PROPESQ) – IFPE, 2015. 

 

 O documento “Concepção e Diretrizes dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia” preconiza que “[...] os novos conhecimentos produzidos pelas 

pesquisas deverão estar colocados a favor dos processos locais e regionais numa 

perspectiva de seu conhecimento e valorização no plano nacional e global” (BRASIL, 

2008, p. 35). 

Em relação às pesquisas desenvolvidas no campus, afirmou o coordenador 

de pesquisa, professor Marcelo Mello97, que geralmente surgem de observações in 

loco, visitas técnicas e conversas com os estudantes que residem nas áreas de 

assentamento. Até o momento, não há pesquisas oriundas de demandas do 

município. O coordenador reconhece que no âmbito da pesquisa ainda inexistem 

                                            
97

 As informações prestadas pelo coordenador de pesquisa do Campus Barreiros foram colhidas por 
meio de conversas informais com o servidor. 
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canais de diálogo com outras instituições. 

 O projeto “Transferência de Tecnologia para a Comunidade de Tamandaré – 

PE”, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), coordenado pela servidora Patrícia Ribeiro, teve a delimitação territorial 

inicial no município de Tamandaré, mas tem sido implementado também em 

assentamentos rurais de Barreiros. Este tem planos de ação que pretendem realizar 

um diagnóstico do perfil do agricultor local, pesquisa sobre o manejo agroecológico 

do solo, o atendimento de demandas levantadas nos contatos estabelecidos com os 

agricultores e a promoção de trocas de experiências entre os agricultores. 

A servidora coloca que este tipo de ação contribui com o desenvolvimento do 

município, tendo em vista a existência de uma grande área de assentamento, com a 

prestação de pouca assistência técnica. Mesmo tendo instituições e organizações 

que atendem aos agricultores familiares do município e região, há muitos deles com 

a histórica ligação com a cana-de-açúcar e sem conhecimento sobre a plantação de 

outras culturas. 

 Patrícia acredita que na região há possibilidades de comercialização dos 

alimentos produzidos pelos agricultores familiares. Ela sinaliza que a rede hoteleira e 

de restaurantes da área litorânea é consumidora de produtos dos grandes centros 

de comércio pela ausência de fornecedores locais. Ela avalia que os agricultores de 

Barreiros teriam condições de abastecer essa demanda. Para a entrevistada, a 

instituição tem a função de desenvolver o trabalho de incentivar os agricultores 

familiares a produzir, bem como promover, o estreitamento da relação entre os 

estudantes e a realidade local. 

O coordenador de pesquisa pontua que as pesquisas realizadas nas áreas de 

assentamentos rurais têm uma interação com a realidade local, desenvolvendo 

trabalhos que atendam à população que reside nesse território, destacando alguns 

trabalhos desenvolvidos junto aos assentados rurais: 

 
Professor Plínio tem um projeto relacionado ao turismo rural, que tenta 
buscar nos agricultores a possibilidade de melhor explorar sua realidade 
paisagística como forma de possibilitar a geração de renda e manutenção 
da biodiversidade. Professor Rômulo coordena um projeto relacionado à 
agroecologia. Esse projeto já proporcionou capacitação de agricultores em 
diferentes áreas. Todas em grande parte, voltadas à geração de renda e 
práticas sustentáveis de manejo da propriedade. Eu atuo bastante na parte 
de plantas medicinais, despertando os agricultores para a possibilidade de 
incrementar a cadeia produtiva das plantas medicinais que já são cultivadas 
em suas propriedades para a geração de renda. Inclusive, existem políticas 
governamentais destinadas à produção de fitoterápicos voltados à Atenção 
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Básica. Quem produziria a matéria-prima para a produção desses 
fitoterápicos no município, a agricultura familiar local. 

 

Quando questionado sobre o desenvolvimento no campus de alguma técnica 

ou tecnologia que atenda à produção material do território, o coordenador de 

pesquisa destacou que a política de patentes e inovações tecnológicas é uma 

demanda atual para os Institutos Federais e o IFPE conta somente com uma patente 

registrada, mas o grande desafio para o campus ainda é a democratização de 

tecnologias já existentes. 

Assim como as ações de extensão, reconhecemos na pesquisa um 

importante espaço de interação do campus com as demandas produtivas do 

município, bem como de uma prática sedimentadora da formação profissional. 

No entanto, ainda são poucos os sujeitos sociais do campus que participam 

dessas ações e, quando participam, são movidos apenas pela vontade de enveredar 

por este caminho, tendo em vista que são parcos os incentivos financeiros para o 

desenvolvimento das atividades. Assim como na política de extensão, somente os 

estudantes vinculados aos projetos recebem uma ajuda de custo, oriunda da rubrica 

orçamentária da Assistência ao Educando. 

Conforme já vimos no capítulo 3 do presente estudo, Leher (1999) pontua que 

as orientações dos organismos internacionais para a educação executada nos 

países periféricos se distancia de um modelo que priorize o desenvolvimento de uma 

política consolidada para a pesquisa acadêmica, onde há espaço para a construção 

de posturas críticas e criativas. A educação adequada a essas nações parte de uma 

concepção que pretende dar continuidade à trajetória da inserção subordinada e 

dependente dos países periféricos no mercado mundial e ideologicamente 

responsabilizar o indivíduo pela sua trajetória de vida. Já Otranto (2006) sinalizou 

que os Institutos Federais atendem a orientações dos organismos internacionais 

pela criação de instituições de ensino mais baratas e alternativas ao modelo de 

universidade de pesquisa. 

Considerando os dados levantados no âmbito da política institucional de 

pesquisa desenvolvida pelo campus, que contou no primeiro semestre de 2015 com 

a execução de nove projetos, com 18 estudantes vinculados à pesquisa, tais 

afirmações são empiricamente constatadas com a realidade observada no Campus 

Barreiros, que, diferente do que pregam os formuladores do novo modelo de 

educação profissional e tecnológica implementada na nação, o acesso às políticas 
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de pesquisa acadêmica tem se restringido a número muito reduzido de estudantes 

da instituição.  

 

4.5 A inserção social e política dos egressos no território 

 

Do total de egressos98 mapeado para a coleta de dados com vistas à 

formulação deste item, um deles se negou a prestar as informações, os demais não 

foram localizados com as informações pessoais que tivemos acesso e conseguimos 

estabelecer contato e concretizar as respostas dos questionários de trinta e dois 

deles, como veremos na tabela 14.  

 

Tabela 14 - Universo da pesquisa  
Egressos mapeados 44 

Egressos pesquisados 32 
% de egressos pesquisados sobre o número de mapeados 73% 

Fonte: Autora, a partir dos dados da pesquisa. 

 

Dentre os egressos pesquisados, como verificamos no gráfico 1, 66% são do 

sexo masculino, enquanto 34% são do sexo feminino, o que nos leva a perceber a 

permanência nos dias atuais do traço cultural do ensino agrícola como uma 

formação destinada eminentemente ao sexo masculino, evidenciando a existência 

de relações de gênero desiguais na atividade agropecuária. 

Na década de 1950, como constatado no terceiro capítulo deste trabalho, 

embora homens e mulheres tivessem direitos iguais no acesso aos cursos agrícolas, 

a instituição destinava cursos de ensino de tarefas domésticas a grupos de 

mulheres, práticas socialmente construídas e atribuídas ao sexo feminino. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
98

 Consideramos egresso todo o estudante que concluiu os estudos regulares, estágios e demais 
atividades previstas no plano de curso e está apto a receber ou já recebeu o diploma. 
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Gráfico 1 - Sexo dos egressos 

 
Fonte: Autora, a partir dos dados da pesquisa. 

 

Em Barreiros, durante muitos anos formaram-se turmas do curso técnico em 

Agropecuária com a predominância masculina e, com 90 anos de história e em sua 

totalidade destinando vagas à residência para estudantes do sexo masculino, 

somente no ano de 200399 a instituição disponibilizou vagas para o sexo feminino no 

programa de residência estudantil. Sobre a persistência da desigualdade de gênero 

no setor agropecuário, uma pesquisada ao ser questionada se atua 

profissionalmente na área, revela: “Coloquei currículo, mas não fui chamada. 

Preferem os homens, eu acho”. 

No que diz respeito ao quesito raça/cor, baseado na autodeclaração dos 

sujeitos pesquisados, 53% dos egressos declaram-se da cor parda, 13% da cor 

preta e nenhum dos entrevistados afirmou ser indígena, como constatamos no 

gráfico 2. Ao longo dos capítulos um e dois deste estudo, entendemos que o 

território barreirense foi formado a partir do desenvolvimento da atividade canavieira, 

que contou maciçamente com a mão de obra da população negra, inicialmente 

escravizada e posteriormente como trabalhadores livres para a consolidação dos 

negócios da cana-de-açúcar. Sendo assim, as raízes históricas da formação social 

de Barreiros resultam na predominância de não-brancos100 no território. 

                                            
99

 Fonte: Coordenação Geral de Assistência ao Educando, Campus Barreiros, 2015. 

100
 A utilização do termo não-brancos se dá por entendermos que os sujeitos que se declaram pardos, 

muitas vezes vistos como negros na sociedade, têm, em grande parte dos casos, condições 
objetivas equiparadas aos que se declaram negros e se distanciam das condições de vida daqueles 
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Convém destacar que, como discutimos no segundo capítulo do presente 

estudo, o território foi inicialmente ocupado pelos índios Caetés. Mesmo assim, 

nenhum dos pesquisados declarou ser indígena, apontando a perda da identidade 

dos povos indígenas no território, que confirma o processo de extermínio deste povo 

ao longo dos anos no país. 

 

Gráfico 2 - Raça/cor dos sujeitos pesquisados 

 
Fonte: Autora, a partir dos dados da pesquisa. 

 

A escolaridade dos pais está demonstrada na tabela 15, apontando que 14 

pais, 44% do total, e 12 mães, 38% do total, estudaram até o ensino médio. Entre o 

grupo estudado, percebe-se ainda o acesso a poucos anos de estudos, tendo em 

vista que 33% do total dos genitores estão entre aqueles que estudaram até o 

ensino médio incompleto. A persistência do baixo nível de escolaridade de genitores 

dos egressos reflete a realidade de um território dominado por uma atividade 

econômica que exigia pouca especialização da mão de obra, como demonstram 

dados educacionais do município trabalhados no segundo capítulo do presente 

estudo. 

Entre os pais, parcela significativa apresenta uma escolaridade inferior ao 

ensino médio, enquanto há o registro de que 34% das mães concluíram uma 

graduação (ver tabela 15).  

 

                                                                                                                                        

que se declaram brancos. Campos (2013, p. 85) afirma: “Para alguns militantes negros, esses 
dados provam que o brasileiro que se declara “pardo” é visto pelos outros como “negro” e, por isso 
mesmo, é uma vítima de racismo. Portanto, haveria no Brasil uma vergonha de ser negro que 
impediria as pessoas que assim são percebidas de se enxergarem como tal”. 
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Tabela 15 - Escolaridade dos pais dos egressos 
ESCOLARIDADE PAI MÃE 

Analfabeto 1 0 

Fundamental incompleto 9 6 

Fundamental completo 3 1 

Médio incompleto 0 1 

Médio completo 14 12 

Superior incompleto 1 1 

Superior completo 3 11 

Não sabe declarar 1 0 

Fonte: Autora, a partir dos dados da pesquisa, 2015. 
 

Constatamos que dentre o universo de nove egressos que ainda não 

ingressaram em uma graduação, somente um deles tem um dos genitores, a mãe, 

com a escolaridade de nível superior. Os genitores de 89% deles não tiveram 

acesso a uma graduação. 

As mulheres têm estudado por mais tempo que os homens e o acesso ao 

nível superior, ainda que num modelo de educação que busca internalizar na classe 

trabalhadora a aceitação da vida numa sociedade desigual (MÉSZÁROS, 2008), 

possibilita a ampliação de valores referentes às escolhas educacionais dos membros 

da família. 

De acordo com a amostra estudada, os jovens formados pelo curso técnico 

em Agropecuária não estão se fixando no município, contrariando os efeitos que os 

Institutos Federais pretendem causar nos territórios em que se instalam, a formação 

de sujeitos críticos capazes de intervir e transformar sua realidade local (BRASIL, 

2008). O gráfico 3 possibilita constatar que 66% deles se mudaram para outros 

municípios após o término do curso. 
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Gráfico 3 - Residência atual dos egressos 

 
Fonte: Autora, a partir dos dados da pesquisa. 

 

Entre os egressos, observa-se uma linha de percepção que agrega a ideia de 

que mesmo possuindo uma formação profissional, no território não se apresentam 

possibilidades de inserção no mercado de trabalho e do desejado sucesso 

profissional. Pode-se captar das falas: “Em Barreiros, não existe crescimento para 

um técnico em Agropecuária”. Outro confirma: “Não sei atualmente, mas na minha 

época não tinha estrutura nenhuma”; e um terceiro declara: “Não há investimento. 

Tem terra e até muito fértil, mas não tem investimento político”.  

Ao retomar a análise feita sobre o território barreirense no primeiro item deste 

capítulo, constatamos que os argumentos apresentados pelos egressos reforçam a 

compreensão de que o território apresenta aspectos naturais para o 

desenvolvimento da agropecuária, no entanto dispõe de precárias condições gerais 

de produção que viabilizem a consolidação de um mercado de trabalho na área de 

agropecuária.  

As falas revelam que, diferente do que estabelece a fase atual da política de 

educação profissional, a territorialização dos Institutos Federais é insuficiente para 

provocar o desenvolvimento no município e na região em que se instala. Na 

sociabilidade capitalista, ultrapassam significativamente do campo de atuação da 

política de educação as possibilidades de promoção do desenvolvimento de 

territórios historicamente explorados pelo capital. 

A sobrevivência do sistema econômico e social ora vigente só é possível 

através da exploração do trabalho da maioria da população, que tem parte do 

resultado de seu trabalho transformado em lucro capitalista. Vivemos em meio a um 
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modo de produção em que o trabalho existe para atender à necessidade de 

acumulação de riqueza de poucos, secundarizando o atendimento das necessidades 

humanas. 

É uma proposta que despreza a análise da dinâmica do modo de produção 

capitalista, a histórica situação de desigualdade de grande parte dos territórios do 

país, dentre eles o território barreirense, e atribui a uma só política a ilusória tarefa 

de promover o desenvolvimento, diante de tantas iniquidades. 

Dentre o total de egressos que não mais residem no município de Barreiros, 

atualmente 86% são estudantes e 14% exercem outras atividades, dados expostos 

no gráfico 4. Predominantemente, os jovens do grupo pesquisado investem na 

formação profissional em busca da empregabilidade101, o que nos faz constatar a 

vivacidade da ideologia do capital humano que atrela ao indivíduo e às suas 

escolhas educacionais a responsabilidade por sua história de vida e pelo 

desenvolvimento da nação. 

Vale ressaltar que, para além das orientações dos organismos multilaterais 

para a formação profissional dos cidadãos de países periféricos e da implementação 

da política de educação profissional como uma estratégia de redução de gastos 

quando comparada aos investimentos no ensino superior (OTRANTO, 2006), a 

parcela da classe trabalhadora ora estudada não buscou a inserção imediata no 

mercado de trabalho após a conclusão do curso técnico, dando continuidade aos 

estudos. 

Neste sentido, compreendemos que esse é um dado que revela maiores 

possibilidades de ampliação na qualidade de vida desses sujeitos sociais na 

sociabilidade capital. No entanto, convém ressaltar que a educação numa realidade 

de desemprego estrutural não garante o acesso ao trabalho e ainda que o modelo 

de educação executado oculta elementos do conhecimento socialmente produzido 

capazes de potencializar capacidades críticas e reflexivas nos sujeitos.  

 

 

 

 

                                            
101

 Empregabilidade é um dos conceitos capitalistas desenvolvidos no contexto de desemprego 
estrutural e da educação como a solução individual para o acesso ao competitivo mercado de 
trabalho. 
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Gráfico 4 - Atividade atual dos egressos 

  
Fonte: Autora, a partir dos dados da pesquisa. 

 

Dentre o universo dos que continuam a residir em Barreiros, não há registros 

de egressos empregados como técnicos em Agropecuária (TA). Também dentre 

aqueles que se mudaram, somente um está trabalhando atualmente como TA.  

Sobre as ofertas de trabalho no município e região e a garantia de uma 

inserção satisfatória no mercado de trabalho como técnico, um egresso revela: “Não 

pretendo seguir carreira como TA. O profissional bem formado desperdiça seus 

talentos na região. A região não tem a mínima estrutura de absorver esse tipo de 

profissional”. 

 

Gráfico 5 - Atuação profissional na área da formação técnica 

 
Fonte: Autora, a partir dos dados da pesquisa. 

 

Diante do dado de que no universo de pesquisados, somente um egresso 
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trabalha atualmente como técnico, ressalta-se que o curso de TA, ao ser constituído 

e para a manutenção de sua estrutura atual de fazenda com diversos setores para a 

execução das aulas práticas, requer altos investimentos do Estado quando 

comparados à execução de outros cursos. Sobre esta questão, diz um dos 

questionados: 

 
É uma formação importante para a sociedade, bastante deficiente de bons 
profissionais. Como a região não tem capacidade de absorver esse 
profissional e principalmente custear e pagar bem este em questão, o curso 
é um enorme desperdício de dinheiro público, ao meu ver. Esse aluno custa 
absurdamente caro para a União, sendo que não há contrapartida. De todos 
os amigos que estudaram comigo, só conheço 1(um) que realmente seguiu 
na área. A maioria vi entrando no comércio barreirense. 
 

 
Dentre os egressos, 78% dos questionados fazem outros cursos atualmente. 

Analisamos que a continuidade na trajetória educacional gera possibilidades de 

ampliação do acesso ao saber socialmente construído pela humanidade e de 

mobilidade social. No entanto, ressalta-se que os sujeitos são submetidos a um 

modelo de educação que os faz assimilar sem questionamentos a reprodução de um 

sistema que beneficia a poucos. 

A assimilação e a conformação levam o sujeito à busca desenfreada por uma 

inclusão satisfatória nesse sistema, seguindo a ideologia de que o sucesso na 

carreira profissional depende unicamente do indivíduo, que deve continuamente se 

qualificar para conseguir uma vaga no competitivo mercado de trabalho. É a mesma 

ideologia que estabelece a relação entre educação e desenvolvimento. 

Um dos egressos ao explicar que não atua na área da formação técnica traz 

indícios por meio de sua fala dessa busca pela qualificação profissional como 

estratégia para a inclusão satisfatória nesta sociedade: “Não cheguei a procurar 

[emprego na área de técnico em Agropecuária], pois queria logo cursar uma 

graduação”. Outro afirma: “Passei na faculdade, quis estudar”. 

A partir dos dados sistematizados no gráfico 6, verificamos que o curso 

superior proporciona aos brasileiros a esperança da inserção no grupo daqueles que 

se dedicam aos trabalhos intelectuais e se distanciam dos trabalhos manuais, 

reproduzindo na sociedade a associação do trabalho braçal à subalternidade, ideia 

que remonta à formação social brasileira, em que os escravos se ocupavam desses 

trabalhos e por essa razão se vincula uma imagem de desprestígio social. 
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Gráfico 6 - Escolaridade dos egressos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autora, a partir dos dados da pesquisa. 

 

Do total de 31 egressos que não atuam na área técnica, questionados sobre a 

razão de não exercerem a profissão, 71% justificam que optaram pela continuidade 

nos estudos, enquanto 29% afirmaram que não tiveram oportunidade de emprego, 

dados categorizados no gráfico 7. 

 

Gráfico 7 - Inexistência de experiências profissionais na área técnica 

 
Fonte: Autora, a partir dos dados da pesquisa. 

 

Há nos números apresentados uma parcela de egressos, 29%, que buscou, 

sem alcançar o sucesso, uma vaga de emprego no setor agropecuário, o que vem a 

confirmar que a qualificação profissional não garante a inserção dos sujeitos no 

mercado de trabalho cada vez mais restrito, diante do desemprego estrutural e da 
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heterogeneização da classe trabalhadora gerados pela reestruturação do modelo 

produtivo.  

Um egresso explica a razão de não atuar em sua área de formação técnica: 

“Não é um trabalho que tem disponibilidade no mercado. Resumindo é difícil de 

atuar na área. Por isso não estou inserido nesse ramo”. Ainda sobre o mercado de 

trabalho, outro egresso relata: “Pretendo. Não trabalho, porque é uma área que no 

momento não está muito disponível no mercado”. 

Além disso, dentre os egressos que optaram por ingressar em outros cursos, 

estão assim divididos, conforme o gráfico 8. 

 

Gráfico 8 - Área dos cursos realizados pelos egressos 

 
Fonte: Autora, a partir dos dados da pesquisa. 

 

Desta maneira, as falas de 12 pesquisados expõem que a realização do curso 

técnico em Agropecuária se deu pelo fato de o mesmo ser integrado a um Ensino 

Médio de qualidade. Um egresso afirmou sobre a realização do curso técnico: “Não 

escolhi de fato, ele veio como um brinde. Fui ao IFPE pelo ensino, o título de técnico 

foi um adicional ao meu objetivo, que era concluir o Ensino Médio”. Outro indica: “O 

curso técnico fiz porque só tinha ele integrado ao Ensino Médio, o que mais me 

interessava era o Ensino Médio. Acho que para todos”. 

No entanto, convém pontuar a constatação, por meio das respostas nos 

questionários, de egressos que ingressaram na instituição com o objetivo de garantir 

um Ensino Médio de qualidade e, com o decorrer do curso, adquiriram interesse pela 

área. Pontua um egresso: “Na verdade, eu não escolhi o curso técnico, só fui para o 

IF pelo Ensino Médio, mas com o passar do tempo me apaixonei pelo curso técnico, 

tanto que continuo na área”. Outro revela: “Eu nem gostava muito no começo, depois 
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fui gostando”. 

A referência ao Ensino Médio de qualidade que atrai os adolescentes do 

município e da região é confirmada através da titulação do quadro docente da 

instituição, onde, do total de 83 professores, seis são graduados, 18 são 

especialistas, 45 são mestres e 14 são doutores. Um egresso, ao ser questionado 

sobre a razão que o levou a escolher a instituição para estudar, responde: “Porque é 

um Instituto Federal, onde se encontram vários professores capacitados para o bem 

do meu aprendizado”. 

 

Tabela 16 - Quadro de Titulação dos Docentes do Campus Barreiros 
TITULAÇÃO QUANTIDADE 

GRADUADOS 06 
ESPECIALISTAS 18 

MESTRES 45 
DOUTORES 14 

Fonte: Coordenação de Gestão de Pessoas – IFPE – Campus Barreiros, 2015. 
 

Sendo assim, a precarização do Ensino Médio implementado pelas outras 

esferas de governo reflete na busca pela educação profissional integrada ao Ensino 

Médio executada pelo Estado no nível federal, com o objetivo de obtenção de uma 

formação em nível médio que possibilite no futuro o acesso ao nível superior. Sobre 

o Campus Barreiros do IFPE, diz um egresso: “É a melhor opção no ensino público 

no município”. E completa que escolheu o curso técnico como “consequência do 

Ensino Médio”. 

Como fruto da observação direta, verificamos que, exceto o egresso que 

trabalha atualmente como técnico em Agropecuária, ao questionar a profissão dos 

pesquisados, apesar de todos terem concluído o curso técnico e ainda não terem 

completado a formação do nível superior, nenhum deles respondeu que é técnico em 

Agropecuária. 

Na maioria das vezes, como vimos no gráfico 8, o curso de nível superior 

desejado não é na mesma área da formação técnica. “Faço universidade e escolhi 

outra área de atuação”, ilustra um egresso. Além disso, resulta na saída do jovem do 

município, em busca da permanente qualificação, pregada por esta sociedade como 

requisito para ingressar e se manter no mercado de trabalho. 

Quando questionados sobre a situação do mercado de trabalho no município 

de Barreiros para os técnicos em Agropecuária, somente três pesquisados 

afirmaram a existência de mercado para os profissionais de nível médio na área de 
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Agropecuária. 

 

Gráfico 9 - Situação do mercado de trabalho no município, segundo os 

entrevistados 

 
Fonte: Autora, a partir dos dados da pesquisa. 

 

Um egresso afirma a existência de mercado de trabalho no município; ele 

respondeu que “[...] sim, há mercado nas áreas rurais do município”. Já outro que 

tem a mesma opinião da maioria acredita que não há vagas para esse profissional 

no território, afirmando que “Absolutamente não, até porque um produtor rural 

familiar não tem recursos suficientes para pagar esse profissional”.  

O entrevistado Cláudio, Presidente do Conselho de Administração da 

COOATES, que tem a sede no município de Barreiros, questionado se há mercado 

de trabalho no município para os TA’s, coloca: “Sim. Eles não querem. É difícil 

vincular um técnico aqui. Temos em torno de 35 TA’s hoje. A minoria é formada pelo 

Campus Barreiros, a maioria é de fora, de outros IF’s. Os daqui não querem 

trabalhar na área”. 

Sendo assim, os adolescentes têm buscado aumentar o nível da formação 

profissional, a inserção em outras áreas de atuação, em função do caráter ideológico 

que gira em torno da educação na contemporaneidade. Além disso, a produção 

material desenvolvida nos territórios rurais oferece poucas condições objetivas para 

que as pessoas se fixem e desejem atuar profissionalmente nessa área.  

Ao se vincular ao agronegócio, o profissional tem grandes chances de ter sua 

força de trabalho amplamente explorada e mal remunerada, como revela um 
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questionado, ao explicar porque não trabalha na área da formação técnica: “A 

oportunidade que apareceu não foi das melhores”. 

Para atuar junto à agricultura familiar, as vagas de emprego concentram-se 

nos contratos e convênios com o Estado para a atuação em programas de governo. 

Como pontuou um dos egressos, os agricultores familiares de Barreiros não têm 

apresentado possibilidades de, individual ou coletivamente, contratar serviços de 

Assistência Técnica e Extensão Rural. Atualmente contam com iniciativas 

governamentais frágeis, restritas e focalizadas, características das políticas sociais 

implementadas pelo Estado neoliberal, e que em pouco têm alterado a realidade dos 

agricultores. 

Num país onde a base da produção nacional volta-se historicamente para 

atendimento do mercado externo (PRADO JÚNIOR, 1999), os recursos do fundo 

público são prioritariamente destinados à expansão do agronegócio exportador e 

isso rebate diretamente na compressão do financiamento das políticas sociais, 

dentre elas as voltadas para o apoio à agricultura familiar. O agronegócio atende 

também aos interesses dos países centrais como consumidores das tecnologias 

voltadas para as atividades agrícolas. Enquanto isso, a produção que os agricultores 

familiares conseguem distribuir, com toda a precariedade das condições de 

circulação da mercadoria, é voltada para o consumo do mercado interno. 

Como discutimos no capítulo 3 deste estudo, o modelo de educação de 

Ensino Médio integrado à educação profissional foi elaborado no sentido de, nos 

marcos da sociedade capitalista e diante da realidade brasileira, ser a opção que 

mais se aproximava do modelo de educação politécnica, que associa as dimensões 

da vida, do trabalho, da ciência e da cultura (CIAVATTA; RAMOS, 2012). 

Por meio dela, pretendia-se que a dimensão intelectual fosse incorporada ao 

trabalho produtivo, numa perspectiva de superação da dualidade estrutural 

(CIAVATTA, 2005; KUENZER; GRABOWSKI, 2006), que persiste em se reproduzir 

na educação do país e se expressa na formação intelectual para as classes 

dominantes e da formação de mão de obra para o mercado de trabalho destinada à 

classe trabalhadora. 

No entanto, a realidade dos egressos do Campus Barreiros mostra que a 

formação integrada não tem sido capaz de proporcionar aos seus usuários uma 

formação crítica e que reconheça a necessidade da participação política, na luta 

contra a desigualdade social e a transformação desta sociedade. 
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Gráfico 10 - Participação dos egressos em atividades políticas ou culturais 

 
Fonte: Autora, a partir dos dados da pesquisa. 

 

Interrogados sobre a participação política ou ainda cultural, do universo de 

entrevistados, somente um egresso afirmou que atua em movimentos sociais. A fala 

de um deles explicita o desinteresse pela organização coletiva: “Sou apolítico e não 

participo de nenhuma organização cultural”.  

Cabe resgatar a discussão empreendida no primeiro capítulo sobre as 

transformações societárias do século XX, que fragmentam sobremaneira os 

movimentos sociais de luta do trabalho contra o capital e difundem ideologias que 

despertam cada vez mais o individualismo e a competitividade na sociedade.  

Sendo assim, é uma formação que se distancia daquela pregada por Gramsci 

(2004), da formação de trabalhadores que tenham as capacidades crítica e reflexiva 

de atuaram como cidadãos e serem também dirigentes. 

A institucionalidade é nova, mas a formação profissional que executa 

proporciona à sociedade os mesmos resultados daquela que há mais de cem anos 

foi pensada para desenvolver a política de educação profissional, a formação de 

mão de obra oriunda da classe trabalhadora para o mercado de trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise crítica das contribuições da política de educação profissional para o 

desenvolvimento do município de Barreiros é instigante quando nos deparamos com 

as mudanças propostas por uma nova institucionalidade atrelada à educação 

profissional executada pelo Estado brasileiro, os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia. 

Com a criação dos Institutos Federais, em meio ao cenário político do 

neodesenvolvimentismo, atribui-se à educação profissional a função de articulação 

do desenvolvimento dos territórios em que estão instalados. Há de se destacar 

também as reconfigurações vividas recentemente pelo território sobre o qual nos 

debruçamos. 

Num território historicamente voltado para o desenvolvimento da 

agroexportação do açúcar e do álcool, marcado pelas características da 

monocultura, do latifúndio e da intensa exploração da mão de obra, a desigualdade 

social e a devastação ambiental compõem a realidade do local. 

Sendo assim, tratamos de um território em que a população teve 

historicamente o acesso quase nulo a políticas de educação, cultura e outros direitos 

sociais. Durante grande parte da sua história, o Campus Barreiros, com outras 

denominações, executando a política de educação profissional no município, formou 

força de trabalho para atuar no setor canavieiro. 

Com o declínio dos negócios sucroalcooleiros, o setor de serviços e o de 

comércio assumem os primeiros lugares na economia do município. Como 

consequência da falência da Usina Central Barreiros - situada no município de 

Barreiros -, os trabalhadores rurais foram, depois de muitas lutas sociais, 

indenizados com terras que formaram os assentamentos rurais. 

Delimitamos o estudo a partir da relação da articulação entre a “vocação 

agrícola” do campus Barreiros e da potencialidade de produção material da 

agricultura familiar no território. 

O estudo aponta um movimento de leitura das reconfigurações ocorridas no 

território barreirense, bem como de intervenções por parte dos profissionais que 

desenvolvem a política de educação profissional no Campus Barreiros do IFPE. 

A criação de cursos que têm como foco a formação de profissionais com 



 183 

conhecimentos técnicos voltados ao desenvolvimento da atividade econômica 

reconhecida pelo corpo de servidores da instituição como o arranjo produtivo local, a 

agricultura familiar, bem como os projetos de extensão e pesquisa realizados em 

articulação com os assentados rurais em seu território são iniciativas que mostram 

um diálogo institucional com as reais necessidades da classe trabalhadora que vive 

no município. 

No processo de desvelamento da realidade do território barreirense, 

observamos que muitas ainda são as dificuldades enfrentadas pela classe 

trabalhadora na implementação da agricultura familiar. A falta de acesso a serviços 

básicos para a manutenção da vida, a bens e a condições gerais de produção 

impedem que o assentado rural consiga tornar possível a sua condição de agricultor 

familiar e garantir a sua reprodução biológica e social. 

A partir deste aspecto observamos que, embora existam políticas sociais 

voltadas para o homem do campo, arquitetadas pelo Estado no contexto do 

neodesenvolvimentismo e executadas nas três esferas de governo, no processo de 

implementação elas têm seguido as características que permeiam a política 

neoliberal, focalizadas, residuais e ineficientes. 

Historicamente, no Estado brasileiro as ações foram conduzidas 

prioritariamente para potencializar a produção de mercadorias agrícolas, destinadas 

ao abastecimento do mercado mundial, com poucos grupos nacionais e 

internacionais se apropriando do lucro produzido pela classe trabalhadora e do 

fundo público e provocando uma inserção dependente e subordinada do país na 

divisão internacional do trabalho. 

Conforme constatamos durante o presente estudo, diante da lógica da 

expansão capitalista, para a agricultura familiar há a implementação de ações 

compensatórias e parcas frente às reais demandas da população. Distantes de 

almejar o alcance da redistribuição da riqueza socialmente produzida e o 

desenvolvimento, tais ações constituem-se em estratégias políticas e econômicas de 

legitimação do capital e controle dos trabalhadores, também presentes no 

neodesenvolvimentismo. 

Notamos ainda que o acesso à terra tem sido insuficiente para a melhoria da 

qualidade de vida dos agricultores familiares, tendo em vista que são precárias as 

condições gerais de produção. Sendo assim, identificamos a permanência da 

atividade canavieira como predominante no município de Barreiros. Em meio às 
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possibilidades de reconfigurações do território provocadas pela criação dos 

assentamentos rurais, estratégias capitalistas são reinventadas como maneira de 

garantir a dominação e explorar a classe trabalhadora. 

No âmbito da formação profissional, cabe destacar também que a 

participação dos estudantes em projetos de extensão e pesquisa possibilita a 

aproximação com os processos de intervenção e investigação da realidade e, 

portanto, fomenta a criação de um olhar reflexivo e crítico sobre esta sociedade. 

No entanto, apesar da afirmação da indissociabilidade das ações 

institucionais de ensino, pesquisa e extensão, são poucos os recursos empregados 

no desenvolvimento da pesquisa e da extensão no âmbito do IFPE, o que faz com 

que um número reduzido de estudantes vivencie as experiências de tais ações. 

No exame das informações colhidas sobre a inserção social e política dos 

egressos, observou-se que, para além da formação técnica, os sujeitos têm buscado 

a continuidade da trajetória acadêmica. É fato que o acesso a mais tempo de estudo 

gera possibilidades, mas também que a busca permanente pela qualificação 

profissional foi incutida na classe trabalhadora por um ideário que atribui ao 

indivíduo a responsabilidade pelo acesso ao trabalho e ao sucesso profissional, num 

mercado que não dispõe de postos de trabalho regulamentados para todos os que 

se qualificam. 

Sendo assim, verificou-se entre o grupo pesquisado que a política de 

educação profissional não tem contribuído para fixar o sujeito no território e o curso 

técnico integrado ao Ensino Médio tem sido utilizado como estratégia da classe 

trabalhadora de acesso a um Ensino Médio com qualidade que os permita obter 

conhecimentos instrumentais ao ingresso no nível superior, na maioria das vezes em 

cursos superiores de outras áreas do conhecimento. 

Identificou-se também que a integração do Ensino Médio à educação 

profissional numa política que se desenvolve sob os preceitos capitalistas de 

atendimento aos interesses do mercado continua a reproduzir uma formação 

aligeirada e baseada na pedagogia das competências, na qual se ensina o 

trabalhador a desenvolver as capacidades de trabalhar em grupo e de forma 

disciplinada. Os modelos de formação unitária, omnilateral e politécnica, em que os 

aspectos da vida, cultura e trabalho são abordados, não têm espaço no modelo de 

educação atual. 

Num contexto de subalternização e opressão da classe trabalhadora, em que 
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a competitividade e o individualismo são utilizados para conseguir os meios de 

sobrevivência, a participação política é cada vez mais uma prática que se distancia 

da realidade da mesma, como constatamos entre os pesquisados. A política de 

educação profissional, por sua vez, pouco tem suscitado o debate da essencial 

organização coletiva dos trabalhadores como formas de tensionamento e construção 

de uma sociedade igualitária. 

Sendo assim, a execução desta política se distancia muito daquilo que foi 

preconizado na concepção dos Institutos Federais. No que diz respeito ao ousado 

papel atribuído a tal política de desenvolver o território em que está instalada, a 

lacuna inicia-se no discurso, tendo em vista que a educação por si só não propicia o 

desenvolvimento. 

O desenvolvimento, no modo de produção capitalista, é baseado na 

exploração de poucos homens sobre muitos, tendo como sustentáculo deste sistema 

a desigualdade. A construção de uma sociedade igual, a garantia de acesso aos 

meios de produção e de que o desenvolvimento seja desfrutado por todos só são 

possíveis na superação deste modo de produção. A política de educação profissional 

é então na sociabilidade capitalista mais um instrumento de responsabilização e 

conformação da classe trabalhadora com esta realidade de privações, intensificada 

por uma maior exploração dos trabalhadores em países periféricos. 

Como levantado na hipótese deste trabalho, a política de educação 

profissional reproduz um modelo de desenvolvimento desigual, através da formação 

da classe trabalhadora voltada para atendimento dos interesses do mercado de 

trabalho. No entanto, destaca-se no Campus Barreiros a existência de intervenções 

que buscam estratégias de fortalecimento dos sujeitos e do território em que estão 

instalados. Mesmo assim, as mesmas situam-se no campo de ações que visam 

promover reformas na sociabilidade capitalista, atenuando situações de 

desigualdade vividas pela classe trabalhadora. 

Reconhece-se que os limites deste estudo podem gerar lacunas que exijam a 

adição de outros caminhos para se debruçar sobre a realidade e, ainda, trazem uma 

amplitude de questões que instigam outros problemas de pesquisa. 
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ANEXO - MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE TECNOLOGIA EM 

AGROECOLOGIA 

Período Sigla Componente Curricular C.H. Créditos 
Pré-
requisitos 

Habilitação 

1 

ECLBR.004 Cálculo 99.6 6   

 

ECLBR.002 Ecologia Geral 66.4 4   

ECLBR.001 Introdução a Agroecologia 33.2 2   

ECLBR.003 Introdução Á Ciência da Computação 66.4 4   

ECLBR.005 Metodologia da Pesquisa 83 5   

ECLBR.006 Teoria Cooperativista I 66.4 4   

2 

ECLBR.010 Fundamentos de Solos 99.6 6   

ECLBR.011 
Fundamentos Sócio Antropológicos Aplicados Ao Meio 

Rural 
66.4 4   

ECLBR.008 Manejo Agroecológico da Produção Animal I 99.6 6   

ECLBR.009 Metodologia para o Desenvolvimento Comunitário 49.8 3   

ECLBR.007 Sistemas Agroecológicos de Produção Vegetal I 99.6 6  ECLBR.002 

3 

ECLBR.017 Economia Rural 66.4 4   

ECLBR.015 Inglês Instrumental 49.8 3   

ECLBR.014 Manejo Agroecológico da Produção Animal II 99.6 6  ECLBR.008 

ECLBR.016 Manejo Agroecológico de Solos 99.6 6  ECLBR.010 

ECLBR.013 Sistemas Agroecológicos de Produção Vegetal II 99.6 6  ECLBR.007 

4 

ECLBR.021 Extensão Rural 66.4 4   

ECLBR.022 Gestão Tecnológica em Empreendimentos Solidários 66.4 4   

ECLBR.018 Homeopatia Aplicada à Agricultura I 83 5   

ECLBR.023 Legislação Ambiental e do Trabalho 49.8 3   

ECLBR.019 Manejo Agroecológico de Recursos Hídricos 83 5   

ECLBR.020 Política e Desenvolvimento Territorial 66.4 4   

5 

ECLBR.026 
Elaboração e Análise de Projetos com Ênfase em 

Agroecologia 
66.4 4   

ECLBR.024 Homeopatia Aplicada à Agricultura II 83 5  ECLBR.018 

ECLBR.025 Manejo Agroecológico de Doenças 99.6 6   

ECLBR.027 Manejo Agroecológico de Pragas 99.6 6   

ECLBR.032 Sociologia Rural 66.4 4   

ECLBR.033 Solos e Qualidade Ambiental 66.4 4   

ECLBR.034 Sustentabilidade Ambiental 66.4 4   

ECLBR.031 Teoria Cooperativista II 66.4 4   

 

 

6 

ECLBR.035 Análise Agroambiental 66.4 4   

ECLBR.029 Comercialização da Produção Agroecológica 66.4 4   

ECLBR.037 Constituição e Desenvolvimento de Cooperativas 66.4 4   

ECLBR.038 Desenvolvimento de Comunidades 66.4 4   

ECLBR.039 Economia dos Recursos Naturais e dos Ecossistemas 66.4 4   

ECLBR.036 Fisiologia Pós Colheita de Frutos e Hortaliças 66.4 4   

ECLBR.030 Orientação para Trabalho de Conclusão de Curso 66.4 4  ECLBR.026 

ECLBR.028 Plantas Medicinais Condimentares e Aromáticas 66.4 4   
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APÊNDICE 1 - ROTEIRO DE ENTREVISTA GESTORES DO CAMPUS 

 

 

 

 
 
 

Universidade Federal de Pernambuco 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

Programa de Pós-Graduação em Serviço Social - PPGSS 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PESQUISADO 
 
Idade: 
Sexo: 
Escolaridade: 
Profissão: 
Cargo que ocupa na instituição: 
Tempo de serviço na instituição: 
Representa a instituição em entidades de fomento ao desenvolvimento local? 
 
ASPECTOS SOBRE A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
1. Quais são as principais diretrizes que norteiam a atuação do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia? 
 
CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 
2. Há no campus um debate sistematizado sobre o perfil socioeconômico do município em 

que está instalado? 
3. Quais são as potencialidades produtivas do município?  
4. Quais são as dificuldades do município que ameaçam o desenvolvimento do território? 
5. Como elas são reconhecidas no curso técnico em Agropecuária? 
6. O curso técnico em Agropecuária tem acompanhado as reconfigurações do município? 
 
A CONTRIBUIÇÃO DO IFPE PARA O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 
 
7. Quais são os canais de diálogo da instituição com o poder municipal e com a sociedade 

civil local? 
8. A instituição participa de entidades que discutem estratégias de desenvolvimento do 

município?  
9. A instituição oferta serviços requisitados pelos sujeitos sociais locais? 
10. Você considera que a instituição atende as demandas de desenvolvimento do 

município? 
11. Há documentos que sistematizem as demandas do município por educação profissional 

e a atuação da instituição no atendimento dessas necessidades? 
12. Os projetos de pesquisa e extensão têm atendido a realidade do município? E no curso 

técnico em Agropecuária? 
13. O Campus já desenvolveu alguma tecnologia que atenda aos arranjos produtivos 

locais? 
14. Qual é a contribuição da política de educação profissional executada pelo campus para 

o desenvolvimento do município em que está instalado? 
 

15. Quais são as ferramentas utilizadas para o monitoramento dos egressos? 
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APÊNDICE 2 – ROTEIRO DE ENTREVISTA INTEGRANTES CONSELHOS DE 

DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

 

 

 
 
 

Universidade Federal de Pernambuco 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

Programa de Pós-Graduação em Serviço Social - PPGSS 
 
IDENTIFICAÇÃO DO PESQUISADO 

Idade: 
Sexo: 
Escolaridade: 
Profissão: 
Instituição ao qual está vinculado/a: 
Cargo que ocupa na instituição: 
Município de residência: 
 

      CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 
 

1. O que você entende por desenvolvimento territorial? 
2. Atualmente, como você avalia a situação econômica e social do município? 
3. Quais são as potencialidades produtivas do município? 
4. Quais são os aspectos que ameaçam o desenvolvimento do município? 
5. Existe no município conselho ou outro órgão colegiado que discuta o 

desenvolvimento territorial? 
6. Quais são as políticas estratégicas para a promoção do desenvolvimento do 

município? 
 
A CONTRIBUIÇÃO DO IFPE PARA O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 
 

7. Quais são as demandas para a política de educação profissional no que tange 
à promoção do desenvolvimento do município? 

8. Existem trabalhos desenvolvidos em parceria da instituição que você 
representa com o Instituto Federal? 

9. Como o Instituto Federal tem contribuído para o desenvolvimento do 
municipal? Cite exemplos. 

10. Você considera que o Instituto Federal tem atendido as demandas 
municipais? 
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Universidade Federal de Pernambuco 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

Programa de Pós-Graduação em Serviço Social – PPGSS 
 
 

I - DADOS SOCIOECONÔMICOS 

 
Idade: 
 
Sexo:  (   ) Feminino    (   )Masculino 
 
Escolaridade: (   ) Médio Completo   (  )Superior Incompleto  (   ) Superior Completo 
 
Raça/cor: (   ) Branca  (   ) Preta  (   ) Parda  

      (   ) Amarela (   ) Indígena (   ) Não desejo declarar 
 
Profissão: ___________________________    Ocupação: ______________________ 
 
Município de nascimento:______________________________ 
Município de residência: ______________________________ 
 
Em que tipo de escola você cursou o Ensino Fundamental?  
 (   )somente em escola pública  (  )somente em escola particular  (  )maior parte em escola 
pública (    )maior parte em escola particular 
 
Qual é o nível de escolaridade de seu pai? (   ) analfabeto  (    )Fundamental incompleto (    ) 
Fundamental completo  (    )Médio incompleto    (     )Médio completo   (    )Superior 
Incompleto   (     )Superior Completo  (     )Não sei 
 
Qual é o nível de escolaridade de sua mãe? (   ) analfabeto  (    )Fundamental incompleto (    
) Fundamental completo  (    )Médio incompleto    (     )Médio completo   (    )Superior 
Incompleto   (     )Superior Completo  (     )Não sei 
 
II – ASPECTOS SOBRE A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 
1. Por que você escolheu o Instituto Federal para estudar? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
2. Por que você escolheu o curso técnico? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
3. Você atua profissionalmente na área da sua formação técnica?  
(    )sim    (    )não Se não, por que? 
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
4. Você continua estudando?  (     ) sim     (    )não 
 
Se sim, é na mesma área da formação técnica?   
(    )sim     (    )não       Qual?______________________________________________ 
 
 
III- SITUAÇÃO DE TRABALHO 
 
5. Na sua opinião, o município tem mercado de trabalho para absorver o técnico 
formado pelo Instituto Federal? (     )sim    (     )não 
 
6. Você já trabalhou como técnico?  (    ) sim    (    )não 
 
7. Você está trabalhando atualmente? (    ) sim   (   )não 
 
Se sim, qual é o vínculo atual de trabalho?  (   ) empregado com carteira assinada        (   ) 
empregado sem carteira assinada (   )funcionário público concursado                     
 (   )contrato temporário    (   )autônomo/prestador de serviços         (   )proprietário de 
empresa/negócios   (    )outros 
 
Se sim, seu trabalho é decorrente da sua formação técnica?  
(    ) sim, totalmente     (    ) sim, parcialmente    (    )não 
 
Qual é a sua área de atuação? (   ) Propriedades rurais (    ) Empresas comerciais       (    ) 
Estabelecimentos agroindustriais  (    ) Empresas de assistência técnica (    ) Extensão rural  
(   ) Pesquisa  (   )  Parques e reservas naturais   (     ) órgãos públicos    (    ) outros 
 
Se sim, onde está localizado seu trabalho atual?  (    )No município onde realizei o curso 
técnico    (    )Com distância de até 50 km (   ) Com distância de até 100 km do meu 
município  (    ) Com distância de até 150 km do meu município  (    ) Em um município com 
distância superior a 200 km do meu município 
 
Se sim, qual é a sua renda salarial?     (   ) Até 1 salário mínimo (   ) De 1 a 3 salários 
mínimos (   ) De 4 a 7 salários mínimos (   ) Acima de 7 salários mínimos 
 
IV- PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 
8. Você participa de alguma organização política ou cultural no seu município? 
(     ) sim    (    )não 
Se sim, qual? _______________________________________________________ 
 
Observação do Entrevistado –  
__________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Observação do Entrevistador - 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 


