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Discursos e representações sobre a qualificação profissional e a regulação do trabalho 

 

Rogério dos Santos Bueno Marques1 

 

A análise da institucionalidade ligada aos processos de regulação do trabalho tem 

se mostrado importante no sentido de realçar as restrições e as possibilidades de ação dos 

agentes formuladores e implementadores de políticas públicas de trabalho diante dos 

constrangimentos impostos pelos modelos de acumulação predominantes.  Partindo de 

um ponto de vista de uma sociologia das políticas públicas de trabalho, proponho aqui 

destacar a necessidade de análises que enfatizem a dinâmica da produção de políticas 

públicas de trabalho, em especial das políticas de qualificação profissional, face às novas 

demandas sociais advindas da atual configuração do mercado de trabalho e das instâncias 

reguladoras – que culminam no que grosso modo se convenciona chamar de Sistema 

Público de Emprego, Trabalho e Renda. Assim, um questionamento sobre os processos 

decisórios, sobre o grau de democratização dos processos de formulação e avaliação das 

políticas bem como o espaço e o grau de discricionariedade conferido aos experts da 

burocracia nesses processos são os elementos básicos que configuram esta análise. 

Este perspectiva é parte de um projeto maior que busca um parâmetro de análise 

das políticas de educação para o trabalho que identifique o processo de construção e a 

implementação de tais políticas, os interesses de diversos grupos em questão, a relação 

entre capital e trabalho nos cotidianos da política e o papel do Estado e da sociedade civil 

(num nível específico as elites, num sentido mais amplo do termo, incluindo a elite da 

classe trabalhadora) na conformação do mundo do trabalho no Brasil – levando em 

consideração que a experiência democrática brasileira é um tanto recente. Busco 

problematizar como uma teoria sobre as elites na política brasileira poder auxiliar na 

identificação dos rumos que as políticas de qualificação profissional e as políticas 

públicas de trabalho (sempre tendo em mente esta interseção trabalho/educação) tomaram 

ao longo das últimas décadas. Ao lado desta discussão, destaco a importância da inclusão 

de um debate mais detido sobre políticas públicas como campo analítico e sua interação 

com os estudos do trabalho. 

                                                           
1 Professor de Ciências Sociais no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. 
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 Na história das pesquisas no campo específico da sociologia a respeito das 

dinâmicas do mundo do trabalho é evidente a associação entre a construção de um 

programa de pesquisas que responde às dinâmicas tanto das classes sociais e do mundo 

trabalho quanto às limitações impostas pela estrutura política.  Mais especificamente, o 

conjunto dos estudos que buscam conexões entre trabalho, qualificação profissional e 

Estado no Brasil busca dar conta dos movimentos de transformação dos padrões de 

acumulação do capital e seus impactos na organização do mundo do trabalho – incluindo 

principalmente o processo de trabalho e, entre assuntos menos estudados, a formação para 

o trabalho. O que parece conferir um sentido comum à maioria das análises sobre o mundo 

do trabalho no Brasil é um ponto de partida analítico que reconhece uma espécie de 

racionalidade imanente ao capitalismo e que transmutaria com o passar do tempo. Esta 

tendência interpretativa da sociologia do trabalho no Brasil formou, como chama Bila 

Sorj, uma espécie de “consenso ortodoxo” que parte da premissa que  

as formas de utilização industrial da força de trabalho seriam presididas por um tipo de 

racionalidade estratégica amoral, desvinculada de quaisquer critérios imediatos de 

referência ao mundo doméstico ou a lealdades de cunho particularista. Seriam os 

mandamentos dessa racionalidade estratégica que organizariam e regulariam tanto o 

processo de trabalho direto, como o campo de ação dos atores nele envolvidos.2 

Assim, durante quase todo o século XX, privilegiou-se um tipo específico de 

trabalho – assalariado, em tempo integral, industrial – e pouco se atentou para outras 

formas de organização laboral e sequer para a própria história das diferentes formas de 

regulação e organização do trabalho. A escolha do objeto de estudo, como lembra Laís 

Abramo, se relacionava à consideração do trabalho como um âmbito privilegiado para 

entender a sociedade, e, em particular o fenômeno mais global da transição. A 

identificação da produção de uma classe trabalhadora e a teorização sobre esta já estava 

consolidada nos estudos da década de 1960:  

Embora há diferenças substanciais entre eles, há algo que unifica do prisma da constituição 

de um objeto: a classe operária não é mais circunstancial à história brasileira do século XX, 

nem sua dinâmica aparece como derivada das elites desta sociedade (como aparecia no 

pensamento autoritário – de os matizes – anterior). Não apenas ela já conta para o 

movimento social e político do país (o que deve ser também imputado à realidade histórica 

dos anos 50-60) como sobretudo ela já tem uma face própria como classe – ainda que 

subordinada à dinâmica objetiva da industrialização desigual e ao bloqueio político imposto 

pelo Estado através da estrutura sindical. Isto é importante de se notar porque a imagem da 

classe em negativo não significa um desconhecimento de sua existência política ou de sua 

importância. Nenhum dos autores citados, como muitos outros que pesquisaram dentro das 

                                                           
2  SORJ, Bila. Sociologia e trabalho: mutações, encontros e desencontros. Revista Brasileira de Ciências 

Sociais, São Paulo ,  v. 15, n. 43, Jun  2000, p. 27.    
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hipóteses principais do paradigma, são (ou eram) pessoas insensíveis à presença operária, 

embora seu compromisso real passasse mais por um anseio de transformação democrática 

da sociedade brasileira prometido pelo ritmo de uma rápida industrialização3.  

 

Em uma análise da produção no campo da sociologia do trabalho na américa latina 

até fins da década de 1990, Laís Abramo destaca o caráter militante da disciplina, “no 

sentido de haver estado sempre, muito relacionada, muito em compasso, com os temas 

que marcaram, em cada período, os embates e desafios colocados pelos atores sociais e 

políticos no plano geral da sociedade”4, identificando três grandes questionamentos que 

orientaram os estudos na área: nas décadas de 1950 e 1960, a questão da modernização; 

na década de 1970, embate entre democracia e ditadura e em fins da década de 1980 em 

diante a questão do ajuste estrutural da economia, a globalização e seus impactos sobre 

as situações de trabalho. Motivada por uma necessidade de reafirmar uma perspectiva 

sociológica ante a uma preponderância de uma visão econômica do trabalho, Abramo 

busca caracterizar estes três momentos e realçar elementos importantes presentes em cada 

um deles para uma renovação na sociologia do trabalho. Do primeiro, levanta a 

necessidade de, através do trabalho, buscar respostas mais amplas sobre a sociedade:  

ao estudar o trabalho e os trabalhadores, nossos “pioneiros” estavam preocupados em 

entender e explicar não apenas as relações existentes no interior das empresas, ou entre os 

trabalhadores e os sindicatos, mas também fenômenos sociais mais amplos. Em outras 

palavras: as perguntas que se faziam sobre o trabalho e os trabalhadores eram, no fundo, 

perguntas relativas à natureza da sociedade que se estava constituindo (ou transformando). 

Nesse sentido, e apesar de seus pecados estruturalistas, eram estudos de caráter 

eminentemente sociológico, porque preocupados em elucidar essas relações. A seleção do 

objeto (ou área de estudo) se relacionava à consideração do trabalho como um âmbito 

privilegiado para entender a sociedade, e, em particular o fenômeno mais global da 

transição5. 

 

Na década de 1970 a preocupação com o mundo do trabalho esteve acompanhada, 

por sua vez, da questão da democratização, principalmente em estudos que buscavam dar 

visibilidade às tensões entre dominação e resistência nos processos de trabalho e na 

                                                           
3 PAOLI, Maria.C.; SADER. Eder; TELLES, Vera. Pensando a classe operária: os trabalhadores sujeitos 

ao imaginário acadêmico, Revista Brasileira de História, N° 6, 1984, p. 141. 
 
4 ABRAMO, Laís. Desafios atuais da sociologia do trabalho na América Latina: Algumas hipóteses para 

a discussão. Buenos Aires: CLACSO, 1999. Disponível em: 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20101102025132/3abramo.pdf, acesso em 30 de março de 

2015, p.11. 

 
5 idem, 1999, p.15 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20101102025132/3abramo.pdf
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tentativa de desvelar a constituição das subjetividades e formas de ação operária e sindical 

reprimidas pela ditadura. Uma questão importante levantada por Abramo é de como esta 

temática da democracia poderia ser analisada no campo da sociologia do trabalho de hoje.  

se é verdade que o que tem predominado em nossos países, a partir dos processos de ajuste, 

globalização e dos novos padrões competitivos dominantes a escala internacional tem sido 

os processos de segmentação e precarização das condições de trabalho, com importantes 

efeitos em termos do aumento da pobreza e da exclusão social, o que significa isso para as 

possibilidades de consolidação e estabilização democráticas a longo prazo de nossos 

países? Em outras palavras: quanta pobreza, quanta exclusão, pode aguentar uma 

democracia?6  

 

A questão dos direitos, diferentemente de uma questão de ampliação dos direitos 

civis, mas de uma discussão sobre direitos sociais – incluindo o direito do trabalho, na 

linha de Castel7, por exemplo – também poderia ser tomada como possibilidade de olhar 

da sociologia do trabalho sobre a questão da democracia no mundo contemporâneo, 

segundo Abramo, que defende uma perspectiva que busque repostas para as questões do 

mundo do trabalho, mas que também ensejem a discussão sobre outras categorias da vida 

social8.  

No caso específico dos estudos sobre formação para o trabalho – sejam eles de um 

ponto de vista de reconstrução histórica ou de um ponto de vista analítico de situações 

presentes – pouco tem sido produzido no campo estrito da sociologia do trabalho, em 

especial no Brasil, o que pode ser atestado em fóruns como as reuniões da ANPOCS, da 

SBS e ABET, por exemplo. Esta temática tem tido seus avanços no caso brasileiro 

basicamente por intermédio de pesquisadores vinculados à área da educação, tanto nas 

áreas ligadas à história da educação quanto às vertentes que buscam conexões entre 

educação e trabalho. Estudos como os de Demerval Saviani, Gaudêncio Frigotto, Maria 

Ciavata – que formaram uma geração de pesquisadores em educação no Brasil – tendem 

                                                           
6 idem, 1999, p.20 
7 CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. Petrópolis: Vozes, 1997. 
8Em outro ponto, afirma Abramo:  “o que significa para a Sociologia do Trabalho não poder dispor de 

nenhuma síntese, ou pelo menos de sísteses parciais e provisórias,5 em um momento em que a sociedade 

está cortada (tensionada) por uma disputa de discursos sobre o mundo do trabalho e, principalmente, por 

uma disputa de discursos sobre os efeitos e exigências do processo de globalização e das novas formas de 

competitividade e, em particular, sobre a possibilidade da presença social e políticas dos trabalhadores 

nesse contexto? O que isso pode significar nesse processo de disputa, seja com o sentido comum, seja com 

os discursos politicamente dominantes, seja com outras abordagens disciplinares, como por exemplo a 

economia neo-clássica, ou as teorias do managment, essas sim com grande vocação hegemônica?” (idem, 

ibidem, p.13) 
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a relevar a análise da legislação educacional e do papel do Estado como regulador das 

relações de trabalho sem, no entanto, atentar-se sobre o processo de construção das 

políticas públicas no tecido social. Uma das questões mais destacadas nestes estudos é a 

relação causal entre interesses das forças conservadoras e a condução das políticas 

educacionais e trabalhistas, sem destacar, todavia, a diversidade de projetos no interior 

mesmo dos grupos detentores do poder e suas limitações de atuação nos campos 

institucionais. São estudos que avançaram no sentido de destacar as contradições e as 

mutações nas formas de dominação na sociedade brasileira via educação e abrem caminho 

para novos olhares no interior destes processos: as disputas e negociações de projetos 

para o mundo do trabalho, o papel das instituições escolares, as transformações na atuação 

do Estado como agente regulador e estimulador de processos sociais. Nesse sentido, 

Ciavata e Trein afirmam que a produção do grupo de trabalho “Trabalho e Educação”, da 

ANPED, teve seu trabalho reconhecido com o passar do tempo a partir da 

explicitação da busca de afirmação política dos setores progressistas da sociedade civil em 

processo de democratização nos anos de 1980 e de crítica às políticas neoliberais nos anos 

de 1990. O movimento de legitimação do materialismo histórico como referencial analítico 

fundamental do campo se fez, particularmente, pelas lideranças incisivas e permanentes de 

Miguel Arroyo e Gaudêncio Frigotto, desde a criação do GT até meados dos anos de 1990. 

Complementarmente, atuaram Acácia Kuenzer, na vinculação do campo com o ensino 

médio e na “pedagogia da fábrica”; Lucília Machado, na discussão do ensino técnico e da 

politecnia; Paolo Nosella, nos estudos gramscianos; Maria Ciavatta Franco, nos estudos 

históricos com documentação de época; Ozir Tesser, no referencial lukacsiano; Celso 

Ferretti, nos estudos sobre tecnologia e reestruturação produtiva9. 

 

Neste sentido, a busca por uma vinculação do mundo do trabalho a processos educativos, 

a busca pelas contradições das práticas pedagógicas e a construção de pedagogias 

comprometidas com a classe trabalhadora tem sido uma constante nos trabalhos do grupo 

de pesquisa.  

 Realizo esta digressão no sentido de problematizar a importância do acúmulo de 

pesquisas sobre as conexões entre qualificação profissional, trabalho e sociedade no 

Brasil a partir da dinâmica das transformações políticas vivenciadas ao longo do século 

XX e chamar atenção para a dimensão institucional ligada à produção de regras num 

sentido amplo (incluindo normas escritas e também uma justificação no nível de um 

                                                           
9 CIAVATTA, Maria TREIN, Eunice. O percurso teórico e empírico do GT Trabalho e Educação: uma 

análise para debate. Rev. Bras. Educ., Rio de Janeiro,  n. 24, 2003, p.142. 
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espírito do capitalismo tal como fora pesquisa por Boltanski e Chiapello10). Esta 

institucionalidade tem relação direta com a produção de realidades bastante distintas no 

mundo do trabalho e que ficam evidentes num comparativo entre países, uma vez que 

denotam tanto o nível de organização dos agentes que compõem este campo quanto a 

qualidade da democracia de cada país11 (medida neste caso pela dinâmica dos processos 

de produção de políticas públicas) assim como os limites que a qualificação profissional 

tem no escopo da regulação do trabalho. 

 A importância do elemento da qualificação profissional como mecanismo de 

regulação está dada pela sua dimensão de componente básico da mão-de-obra que 

estrutura os mercados e por configurar objeto de interesse dos diversos atores que 

compõem o Sistema Público de Emprego, Trabalho e renda. O desafio proposto da 

integração de serviços de seguro desemprego, intermediação de mão-de-obra, 

qualificação social e profissional, informações do mercado de trabalho, orientação 

profissional e microcrédito orientado representa a complexidade que a dimensão da 

institucionalidade do trabalho assume na atualidade. Nessa estrutura decisória que 

configura a parte formal da regulação do trabalho, há um conjunto de atores com pesos e 

papeis diferentes: da justiça do trabalho como mediadora de pautas vinculadas às 

demandas de negociações coletivas que envolvem a pauta da qualificação, o poder 

regulador do legislativo12 passando pelo poder de micro regulação dos sindicatos de 

trabalhadores13, as pressões dos sindicatos patronais e a estrutura e poder decisório dos 

                                                           
10 BOLTANSKI, Luc; CHIAPELLO, Eve. O novo espírito do capitalismo. São Paulo: Martins Fontes, 

2009. 
11 Noronha, em revisão da literatura sobre os estudos sobre abordagens institucionais-normativas nos 

estudos sobre o trabalho menciona além das diferenças de ordem nacional, as possibilidades de diferenças 

de ordem regional e mesmo local (no nível das empresas) enquanto locus decisório das relações de 

trabalho. Cf. NORONHA, Eduardo. Entre a lei e a arbitrariedade. Mercados e relações de trabalho no 

Brasil. São Paulo. LTr, 1999. 
12 Cf. CARDOSO, Adalberto; LAGE, Telma. As normas e os fatos. Desenho e efetividade das instituições 

de regulação do mercado de trabalho no Brasil. Rio: FGV, 2007. 
13 Certamente não terá sido casual que, em todas as situações analisadas, o desencadeamento de processos 

de reorganização produtiva veio sempre acompanhado da emergência de formas institucionais, mesmo que 

embrionárias, conexas e/ou contidas nos programas de qualidade e produtividade. Graças à soberania destes 

na gestão cotidiana da vida fabril, as novas práticas de formação de consenso sobre o processo técnico 

tendem a contaminar progressivamente as demais negociações das relações sociais no trabalho, abrindo 

canais de representação de interesses coletivos que contornam e competem com os sindicatos. Tais formas 

institucionais assumem expressões variadas: grupos autônomos; comitês de qualidade; programas de 

qualificação, treinamento, aperfeiçoamento técnico e complementação educacional; conselhos ou clubes de 

acionistas (no caso das empresas privatizadas); comissões de negociação para a definição das quotas de 

Participação nos Lucros e Resultados – PLR; comissões para a prevenção de acidentes e doenças 

profissionais; associações de empregados com finalidades várias. Elas têm em comum, contudo, o fato de 

buscarem absorver e concentrar no interior do espaço fabril os elementos que gradativamente assumem 

maior destaque em termos da regulação do trabalho, ao mesmo tempo em que operam no sentido de imantar 

o envolvimento do trabalhador. O grau de “sucesso” que atingem é relativo e seu fôlego ainda incerto, mas 
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fóruns tripartites – incluindo as estruturas decisórias do poder executivo, tais como 

comissões de emprego e o CODEFAT.  

 A segunda metade da década de 1990, já consolidada pelas transformações 

advindas da constituição de 1988, pela redefinição do FGTS, do tamanho e do poder de 

decisão do CODEFAT e das primeiras iniciativas no âmbito da qualificação profissional 

com maior vulto financeiro (iniciada com o Planfor) sinaliza uma nova possibilidade de 

arranjos institucionais, de organização de interesses e possibilidades de influências na 

composição da estrutura ocupacional e, em última instância, da classe trabalhadora. 

Novas elites de diferentes segmentos se organizam na tentativa de fazer valer suas 

vontades e dar vazão aos interesses de seus representados – das centrais sindicais que 

mesmo não oficializadas passam a fazer parte das instâncias de decisão e compor 

burocracias – aos primeiros sinais de participação das esquerdas em administrações 

municipais e estaduais, bem como a já anterior presença na Comissão de Trabalho, 

Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados (CTASP)14.  

 As tentativas de coordenar políticas de trabalho e renda que deem conta de 

aspectos típicos do mercado de trabalho brasileiro pós década de 1990 tais como 

informalização, desemprego, precarização e distribuição de renda desigual conformaram 

perspectivas diversas de ação do Estado sobre o mercado de trabalho – entendido via de 

regra como um mercado especial, comparado aos demais – e tornaram necessária uma 

análise pormenorizada da processualidade que envolve conflitos e consensos das práticas 

decisórias relativas ao Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. 

Na busca pela identificação dessa processualidade da tomada de decisão do Estado 

e sua relação com a sociedade, inspirando-me em Souza15, destaco aqui alguns elementos 

                                                           
parece cada vez mais razoável que, pelo menos até aqui, seu avanço tem escapado à capacidade de 

interferência dos sindicatos. Dediquemos as últimas linhas deste artigo a esta questão. (CASTRO, Nadya 

Araújo, COMIN, Álvaro. As novas esferas de regulação do trabalho e o dilema sindical. São Paulo em 

Perspectiva, v. 12, 1998, p.50). 
14 De perspectivas influenciadas pela tradição da filosofia política a perspectivas do estrutural-

funcionalismo – típicas da sociologia – e que enxergam o estado como solucionador das demandas das 

sociedade através da metáfora da máquina com seus inputs e outputs, a análise da relação entre Estado e 

sociedade tem demonstrado uma complexificação do arcabouço institucional e das formas de tomada de 

decisão – o que acaba, em certa medida, conferindo uma certa autonomia de um campo de estudos da área 

de políticas públicas, nas últimas décadas, por exemplo. De modo geral, as perspectivas contemporâneas 

tendem a tomar como ponto de partida a sociedade civil e o papel de luta, de construção de consensos, a 

capacidade de desenvolver consciência de classe em algumas situações e viabilizar a ampliação do Estado. 
 
15 SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, Porto Alegre, ano 8, nº 16, 

jul/dez 2006, p. 20-45 
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importantes a serem observados: a própria política pública, a política (politics), a 

sociedade política (polity) e as instituições onde as políticas públicas são decididas, 

desenhadas e implementadas. É importante, pois, a tentativa de destacar a chegada da 

demanda social (o problema a ser resolvido, tais como as demandas por mais qualificação, 

por inserção da massa de trabalhadores precarizados jogados na informalidade ou em 

empregos de baixa qualidade) ao sistema político (politics) e à sociedade política (polity), 

e ao mesmo tempo as instituições/regras que orientam a decisão e a implementação da 

política pública. Ao lado deste aspecto institucional é fundamental tomar como base a 

configuração política de cada lugar em cada época (o processo de complexificação e 

ampliação do escopo do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, como foi dito) 

o regime político, a forma de distribuição do poder. No caso do Brasil, que no seu período 

republicano vive idas e vindas de autoritarismos, marcado por uma herança 

patrimonialista, caracterizando em certa medida instituições democráticas frágeis e a 

coexistência de comportamentos político-administrativos modernos e tradicionais16 e ao 

mesmo tempo marcado pela entrada paulatina de novos atores políticos em cena, 

transformando e reestruturando o processo político. 

Desse ponto de vista, a interrogação atual configuração das políticas públicas de 

qualificação profissional, e antes, do lugar da sociedade civil e da classe trabalhadora na 

formulação dessas políticas, é, quase inevitavelmente, uma interrogação histórica sobre a 

possibilidade democrática de uma sociedade, que 

após um século de republicanismo e industrialização, entra no mundo contemporâneo com 

uma modernidade incompleta; uma sociedade onde há uma confusão entre o público e o 

privado, uma incapacidade para fazer valer a igualdade jurídica formal, uma forte 

hierarquia de privilégios e lugares sociais, uma complexa e variada estrutura de 

preconceitos, uma mescla indistinguível entre o arbítrio e a transgressão, uma violência 

espantosa para impedir a reinvenção coletiva e, talvez o que mais impressiona, uma 

conexão aparentemente muito pouco necessária entre as capacidade coletivas de julgar, 

querer e agir nos momentos fortes de expressão política17. 

 

                                                           
16 Cf. FREY, K. Políticas públicas: um debate conceitual e reflexões referentes à prática da análise de 

políticas públicas no Brasil. Planejamento e Políticas Públicas (IPEA), Brasília, v. 21, p. 211-259, 2000  

 
17 PAOLI, Maria Celia. Trabalhadores e cidadania: experiência do mundo público na história do Brasil 

moderno. Estud. av., São Paulo ,  v. 3, n. 7, Dez.  1989, p.40. 
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Assim, faz-se necessário entender a singularidade da relação entre Estado e 

sociedade no Brasil, do lugar das camadas populares nos processos políticos, na 

consolidação dos direitos, não tomando modelos prontos como gabaritos analíticos. 

Pensar em como se deu o desenvolvimento de temas ligados à desigualdade, à classe 

trabalhadora, à participação popular na história contemporânea e ao lado disso como se 

deu a construção de um modelo de regulação do trabalho fortemente marcado pela 

dinâmica social e política do país. Como destaca Paoli, “no interior de quais regras 

simbólicas se constituíram dominantes e dominados na hierarquia de desigualdades 

sociais republicana, urbana e industrial?”18. 

As regulações em termos disciplinamento por parte da república já incidiam na 

proteção e no lugar dos menores, com a maioridade penal sendo reduzida para 9 anos de 

idade no código penal de 1890. Ao mesmo tempo regulações sobre a "perturbação da 

ordem pública" incidiram diretamente sobre as possibilidades organizativas dos 

trabalhadores, e notadamente sobre as greves.  As elites políticas do início da república 

brasileira representaram esta concepção através do dualismo da ação do Estado em que 

de um lado deveria tutelar e do outro evitar as arruaças da ralé. 

A linguagem que descreve as relações de trabalho é inteiramente suficiente para descrever 

o exercício deste mundo: o emprego aparece como "doação de trabalho"  aos operários, o 

patrão como o "chefe da casa", a greve ou resistência ao arbítrio patronal como intimidação 

de gente com "má vontade e pouca aplicação", "mal-agradecida" e disposta todo o tempo a 

assaltos e violência gratuita. As empresas ameaçam com "avisos humanitários", readmitem 

os operários de que precisam "sem ressentimentos", e prometem "proteger" novamente. A 

militância e seu recrutamento aparecem na fala policial e patronal como "operários mal 

aconselhados" quando não como "delinqüentes" no caso de ações grevistas bem-sucedidas. 

Mesmo os organizadores e observadores militantes oscilavam entre a imagem heróica dos 

trabalhadores e "os cérebros doentios da multidão ignorante", formada de pessoas "débeis 

e indefesas". O trabalho de crianças e adolescentes é um ato de benemerência para com os 

"pequenos hóspedes" da fábrica, impedindo-os de se tornarem delinquentes ou, no caso 

feminino, de "abrigá-las de qualquer mau passo". É inútil multiplicar os exemplos desta 

linguagem e das relações que ela aponta, abundantemente registradas. Nelas, os pobres, a 

classe trabalhadora, está fora da interlocução social e política; e como sujeitos de ação 

coletiva, são literalmente não-pessoas mas sim "meia dúzia de desqualificados 

perigosos"19. 

 

Compreender o papel das elites na república brasileira é fundamental, já que todo 

um arcabouço interpretativo, uma representação social, foi produzido sobre os mais 

pobres e incorporou discursos e práticas políticas desde fins do século XIX, quando 

                                                           
18 idem, p. 41 
19 Idem, p.42. 
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ocorreram as primeiras intervenções estatais em termos de regulação do trabalho e, por 

conseguinte, da classe trabalhadora e de interrogar sobre como se mantem uma 

estabilidade política e social: 

Como não se perguntar, por exemplo, sobre os fundamentos da solidariedade social em 

sociedades que exibem níveis de desigualdades tão acentuados como a brasileira? A 

pergunta clássica da Sociologia, "o que torna possível a sociedade?", é inevitável quando 

se observa que as experiências de vida de diferentes setores da população são tão 

discrepantes e muitas vezes incomensuráveis. O que é que preserva o status quo? Como e 

por que uma dada ordenação social se torna aceitável ou legítima? Parece bastante claro 

que a capacidade de empatia decresce significativamente à medida que nos diferenciamos 

socialmente do outro. Isso explica, embora não justifique moralmente, por que as tragédias 

e vicissitudes que abalam a classe média repercutem muito mais na mídia que aquelas que 

vitimam as classes baixas. Se há baixa capacidade de empatia entre setores muito díspares 

da sociedade, como se resolve a questão da cooperação?20. 

 

Faz-se necessário analisar, nesse sentido, como grupos e setores particulares vivenciam e 

interpretam a pobreza e a desigualdade. As representações das elites sobre o mundo são 

importantes chaves para a compreensão da ação do Estado. Como destaca Reis, “a menos 

que — por razões interesseiras ou altruístas — elas percebam uma política como 

necessária ou desejável, esta não terá chance de ser implementada”21. Obviamente que 

esta constatação não significa a defesa do papel destas elites e muito menos uma redução 

da explicação a este nível, já que como foi argumentado anteriormente, a complexidade 

da relação Estado/Sociedade necessita de um nível mais abrangente de variáveis 

interpretativas.  Numa tentativa de sintetizar alguns pontos em comuns das teorias elitistas 

e que podem ser utilizados em outros referenciais teóricos, Bobbio destaca:  

1) em toda sociedade organizada, as relações entre indivíduos ou grupos que a caracterizam 

são relações de desigualdades; 2) a causa principal da desigualdade está na distribuição 

desigual do poder, ou seja, no fato de que o poder tende a ficar concentrado nas mãos de 

um grupo restrito de pessoas, 3) entre as várias formas de poder, o mais determinante é o 

poder político; 4) aqueles que detêm o poder, especialmente o poder político, ou seja, a 

classe política propriamente dita, são sempre uma minoria; 5) uma das causas principais 

por que uma minoria consegue dominar um número bem maior de pessoas está no fato de 

que os membros da classe política, sendo poucos e tendo interesses comuns, têm ligames 

entre si e são solidários pelo menos na manutenção das regras do jogo, que permitem, ora 

a uns, ora a outros, o exercício alternativo do poder; 6) um regime se diferencia de outro 

na base do modo diferente como as Elites surgem, desenvolvem-se e decaem, na base da 

forma diferente como se organizam e na base da forma diferente com que exercem o poder; 

7) o elemento oposto à Elite, ou à não-Elite, é a massa, a qual constitui o conjunto das 

pessoas que não têm poder, ou pelo menos não têm um poder politicamente relevante, são 

                                                           
20 REIS, Elisa. Percepções da elite sobre pobreza e desigualdade. Rev. bras. Ci. Soc.,  São Paulo ,  v. 

15, n. 42, Feb.  2000, p.143. 

 
21 Idem, p.144. 
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numericamente a maioria, não são organizadas, ou são organizadas por aqueles que 

participam do poder da classe dominante e estão portanto a serviço da classe dominante (a 

teoria da sociedade de massa é a contrapartida da teoria das Elites e ambas se 

desenvolveram neste último século paralelamente)22. 

 

Dado o nível de maturação das discussões sobre a eficácia e a organização do Sistema 

Público de Emprego, Trabalho e Renda, organizado em congressos e mantido em debate 

por outros meios – aí incluídos os Observatórios do Trabalho – o lugar dos agentes que 

organizam decisões e representam vontades (e compõem, como já explicitado, um tipo 

específico de elite) necessita ser melhor discutido. A confusão do papel e do tamanho do 

CODEFAT como instância decisória (relativamente fechado, mas que acumula funções 

que originalmente a ele não caberia), o peso da CTASP mantendo um modelo legislado 

de regulação do trabalho, as idas e vindas da judicialização das relações de trabalho entre 

outros elementos reiteram a necessidade de um estudo dos agentes que fazem parte destas 

decisões. Confrontando com as dinâmicas das racionalidades e dos valores relativos à 

configuração do mundo do trabalho, o conhecimento exato de quem e como se constroem 

os espaços de decisão sobre a regulação pública do trabalho é fundamental no mundo que 

estamos construindo.  

 

 

 

                                                           
22 BOBBIO, Norberto. Teoria das Elites. In Dicionário de Política. Brasília: UnB, 2000, p.385. 


