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RESUMO

YAMANOE, Mayara Cristina Pereira.  Formação para o Trabalho, pelo Trabalho e
para  além do Trabalho:  análise  dos processos  formativos  de  Programadores  de
Software da  Região  Sudoeste  do  Paraná.  2018.  323f. Tese  (Doutorado  em
Tecnologia  e  Sociedade)  –  Programa  de  Pós-Graduação  em  Tecnologia  e
Sociedade, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2018.

Essa pesquisa teve por objetivo central analisar a formação de programadores de
software do  Arranjo  Produtivo  Local  (APL)  de  Tecnologia  da  Informação (TI),  da
região sudoeste do Paraná.  Considerando a emergência desse setor  a partir  da
década de 1990 no Brasil e, posteriormente, seu fortalecimento na região sudoeste
desse Estado na última década, esforços foram empreendidos na constituição de
processos formativos para o atendimento das demandas de qualificação da força de
trabalho no setor. Atrelada à existência do APL, a oferta de cursos de graduação em
instituições públicas e privadas da região nos levaram a considerar os processos
formativos  na  área  de  Tecnologia  da  Informação  um  objeto  a  ser  explorado,
especialmente a partir  de uma perspectiva dos estudos de trabalho e educação,
perpassando  os  estudos  de  Ciência,  Tecnologia  e  Sociedade.  Diante  disso,
buscamos entender como é realizada a formação e qualificação para o trabalho na
área, tanto nos cursos de graduação como na própria prática produtiva, analisando a
aderência ou não das Instituições de Ensino Superior (IES) às demandas do setor
produtivo. Destacamos, ainda, os processos de autoqualificação pelos quais passam
os programadores de software, entendidos por nós como ampliação da exploração
dessa  força  de  trabalho.  Pautados  na  orientação  teórico-metodológica  do
materialismo  histórico  e  dialético,  realizamos  análise  de  referências  sobre  a
temática, de documentos orientadores para os cursos de graduação e dos dados
obtidos na pesquisa de campo, que contou com questionários e entrevistas com
programadores de software da região e entrevistas com coordenadores de cursos de
graduação da área de TI. Diante disso, entre tantas questões, pudemos concluir a
existência de um tríplice e constante processo de formação desses trabalhadores,
composto  pela  educação  formal,  a  aprendizagem  na  prática  produtiva  e  a
autoqualificação. Esses processos, permeados ideologicamente pelos discursos de
empreendedorismo,  são  naturalizados  levando  à  intensificação  do  trabalho  e  da
aprendizagem. Dessa maneira, há uma ampliação da exploração de sua força de
trabalho, que, ao qualificar-se constantemente, implica diretamente na produção de
mais-valia relativa.

Palavras-chave: Tecnologia e Trabalho;  Tecnologia da Informação;  Formação de
Programadores de Software; Processos Formativos e Autoqualificação.



ABSTRACT

YAMANOE, Mayara Cristina Pereira.  Training  for  Work,  Work  and Beyond Work:
analysis of the training processes of Software Developers of the Southwest Region of
Paraná.  2018. 323f. Thesis  (Doctorate  in  Technology  and  Society)  -  Graduate
Program in  Technology  and  Society,  Federal  Technological  University  of  Paraná.
Curitiba, 2018.

The  main  objective  of  this  research  was  to  analyze  the  training  of  software
programmers  from  the  Local  Productive  Arrangement  (APL)  of  Information
Technology (IT), in the southwestern region of Paraná. Considering the emergence of
this sector from the 1990s in Brazil and later its strengthening in the southwestern
region of the State of Paraná in the last decade, efforts were made in the constitution
of formative processes to meet the demands of qualification of the workforce in the
sector. Linked to the existence of APL, the offer of undergraduate courses in public
and private institutions in the region led us to consider the training processes in the
area  of  Information  Technology  an  object  to  be  explored,  especially  from  a
perspective of work and education studies , passing through the studies of Science,
Technology and Society.  Therefore,  we seek to  understand how the  training and
qualification for the work in the area is carried out, both in the undergraduate courses
and  in  the  productive  practice  itself,  analyzing  the  adherence  or  not  of  Higher
Education  Institutions  (IES)  to  the  demands  of  the  productive  sector.  We  also
highlight  the  self-qualification  processes  through  which  software  programmers,
understood by us as an expansion of the exploitation of this workforce, pass. Guided
by the theoretical-methodological orientation of the dialectical historical materialism,
we carried out an analysis of references on the subject, of guiding documents for the
undergraduate courses and of the data obtained in the field research, which included
questionnaires  and  interviews  with  software  programmers  from  the  region  and
interviews with coordinators of undergraduate IT courses. Faced with this, among
many  questions,  we  could  conclude  the  existence  of  a  threefold  and  constant
process  of  training  these  workers,  composed  of  formal  education,  learning  in
productive practice and self-qualification. These processes, permeated ideologically
by the discourses of entrepreneurship, are naturalized leading to the intensification of
work  and  learning.  In  this  way,  there  is  an  expansion  of  the  exploitation  of  its
workforce, which, by constantly qualifying, directly implies the production of relative
surplus value.

Keywords: Technology  and  Work;  Information  Technology;  Training  of  Software
Developers; Formative processes and self-qualification.



RESUMÉN

YAMANOE, Mayara Cristina Pereira.  Formación para el  Trabajo, por el  Trabajo y
más  allá  del  Trabajo:  análisis  de  los  procesos  formativos  de  Programadores  de
Software de  la  Región  Suroeste  de  Paraná.  2018.  323f.  Tesis  (Doctorado  en
Tecnología  y  Sociedad)  -  Programa  de  Postgrado  en  Tecnología  y  Sociedad,
Universidad Tecnológica Federal de Paraná. Curitiba, 2018.

Esta  investigación  tuvo  por  objetivo  central  analizar  la  formación  de  los
programadores de software del Arreglo Productivo Local (APL) de Tecnología de la
Información (TI), de la región suroeste de Paraná. Considerando la emergencia de
ese  sector  a  partir  de  la  década  de  1990  en  Brasil  y  posteriormente  su
fortalecimiento en la región suroeste del Estado de Paraná en la última década, se
emprendieron esfuerzos en la constitución de procesos formativos para atender las
demandas de calificación de la fuerza de trabajo en sector. La oferta de cursos de
graduación  en  instituciones  públicas  y  privadas  de  la  región  nos  llevaron  a
considerar los procesos formativos en el área de Tecnología de la Información un
objeto a ser explorado, especialmente a partir de una perspectiva de los estudios de
trabajo y educación , pasando por los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad.
Por  eso,  buscamos entender  cómo se realiza la  formación y calificación  para el
trabajo  en  el  área,  tanto  en  los  cursos  de  graduación  y  en  la  propia  práctica
productiva,  analizando  la  adherencia  o  no  de  las  Instituciones  de  Enseñanza
Superior  (IES)  a  las  demandas  del  sector  productivo.  Destacamos,  además,  los
procesos de autoqualificación por los que pasan los programadores de  software,
entendidos por nosotros como ampliación de la explotación de esa fuerza de trabajo.
En  el  marco  de  la  orientación  teórico-metodológica  del  materialismo  histórico
dialéctico,  realizamos  análisis  de  referencias  sobre  la  temática,  de  documentos
orientadores  para  los  cursos  de  graduación  y  de  los  datos  obtenidos  en  la
investigación  de  campo,  que  contó  con  cuestionarios  y  entrevistas  con
programadores de software de la región y entrevistas con coordinadores de cursos
de graduación del área de TI. Por eso, entre tantas cuestiones, pudimos concluir la
existencia  de  un  triple  y  constante  proceso  de  formación  de  esos  trabajadores,
compuesto por la educación formal,  el  aprendizaje en la práctica productiva y la
autoqualificación. Estos procesos, permeados ideológicamente por los discursos de
emprendedorismo, son naturalizados llevando a la intensificación del trabajo y del
aprendizaje. De esta manera, hay una ampliación de la explotación de su fuerza de
trabajo, que, al calificarse constantemente, implica directamente en la producción de
plusvalía relativa.

Palabras clave: Tecnología y Trabajo; Tecnología de la informacion; Formación de
programadores de software; Procesos Formativos y Autoqualificación.
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1. INTRODUÇÃO

O  processo  de  reestruturação  produtiva  do  capital  teve  na  chamada

“revolução tecnológica” ou “revolução informacional” um de seus alicerces. As novas

configurações da produção e sua gestão constituíram-se como tal, especialmente,

com o auxílio da informatização dos processos. Nesse contexto, novas formas de

realizar o trabalho produtivo e material demandaram o fortalecimento e, em certa

medida,  até  o  destaque  do  trabalho  imaterial.  Com  isso,  uma  máxima  ganhou

grandes proporções: nos tornamos a sociedade da informação. Independentemente

dessa máxima constituir-se como uma verdade, uma meia verdade ou uma falácia, é

certo que nossa sociedade tem lidado de forma muito diferente com a informação

nas  últimas  décadas,  e  que  essa  tem  papel  fundamental  no  modelo  produtivo

contemporâneo.

Logo,  novas  demandas  para  a  qualificação  dos  trabalhadores  são

apresentadas  e  algumas  categorias  surgem  e  ganham  destaque  devido  a  sua

relevância na reprodução dessas relações,  como os programadores de  software,

que têm na informação a matéria-prima de seu trabalho. Dessa forma, apesar da

divisão territorial  do trabalho dar aos países centrais o papel de desenvolver alta

tecnologia,  países  periféricos  também  assumem  espaço  nessa  produção.  E  na

própria  divisão territorial,  apesar  de concentrar  maior  força nos grandes centros,

Arranjos Produtivos Locais (APLs) surgem em diferentes locais, como o Sudoeste do

Paraná, locus dessa pesquisa, por exemplo.

A produção de software atualmente tem relação com boa parte dos ramos da

produção e dos serviços. Se considerarmos os processos industriais mais diversos,

passando pela agroindústria até o setor de serviços, podemos verificar a presença

de  programas  computacionais  e  seu  papel  na  maximização  da  utilização  dos

recursos, na intensificação do trabalho, bem como no aumento da produtividade.

Como assegurou Marx, a extração de mais-valia relativa está relacionada com o

desenvolvimento das forças produtivas. Nesse sentido, a inserção de tecnologias

computacionais consolidou ainda mais o modelo produtivo vigente e levou a uma

relação de dependência desse setor à produção imaterial de sistemas necessários

ao seu funcionamento.

Diante disso, podemos entender a produção de software em dois sentidos,
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basicamente: uma produção em si, ou seja, uma forte indústria com uma finalidade

específica e que gera muitos produtos a serem consumidos em nossa sociedade; e

uma produção base para os demais ramos industriais e de serviços, à medida que

sua produção gera dependência para os outros setores. Apesar de relacionados,

esses  dois  sentidos  têm  gerado  a  própria  divisão  do  trabalho  na  área.  A

hierarquização dessa produção está muito relacionada às suas finalidades, sendo

isso demonstrado pela própria  “territorialização”  dessa produção.  Países centrais

têm produzido alta tecnologia que é considerada base para os processos industriais

de ponta, bem como têm gerado tecnologia em si, produtos finais a serem instalados

em  hardwares que  têm  sua  montagem  deslocada  para  países  periféricos  com

trabalho  extremamente  precarizado.  Na  outra  ponta,  países  de  capitalismo  em

desenvolvimento  têm  fomentado  fortes  indústrias  de  software,  como  o  caso  do

Brasil,  para o consumo do mercado local  em geral,  em atendimento ao setor de

serviços e ao setor agroindustrial.  A hierarquização não está necessariamente na

qualidade do que é produzido, mas no “valor” gerado e no fetiche sobre ele. Sendo

assim, independente de onde é produzido e do valor gerado, o trabalho na área de

software é complexo e demanda trabalhadores altamente qualificados.

Nesse contexto, portanto, a formação e qualificação dos trabalhadores no

setor de  software se constitui  em uma importante problemática a ser investigada

pelas  mais  variadas  áreas  do  conhecimento.  E,  motivados  também  por  essa

questão,  é  que  propusemos  essa  pesquisa,  tendo  por  recorte  a  formação  e

qualificação de programadores de software do APL de Tecnologia da Informação (TI)

do  Sudoeste  do  Paraná  (SO/PR).  Sendo  assim,  esse  trabalho  tem por  objetivo

apresentar  alguns  aspectos  do  trabalho  dos  programadores  de  software dessa

região, especialmente no que se refere aos seus processos formativos. Para tanto,

perguntamos: quais são as demandas das empresas e fábricas de software desse

APL para as Instituições de Ensino Superior (IES) no que diz respeito à formação e

qualificação  desses  trabalhadores,  já  que  é  uma  categoria  de  trabalhadores

imateriais altamente qualificada? Essas demandas são atendidas? Se atendidas, de

que forma? E ainda, se não são atendidas, como esses trabalhadores as atendem,

já  que  no  atual  contexto  o  discurso  para  a  empregabilidade  passa  pelo  da

qualificação? 

A  seguir,  apresentaremos  detalhadamente  o  nosso  problema,  sua

justificativa e como organizamos os objetivos desse trabalho. É válido ressaltar que
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muitos desafios foram postos a essa pesquisa, tais como a dificuldade de acesso a

dados e informações,  recusa de entrevistas e pouca produção sobre o setor  de

software na região e sobre formação de programadores de software de modo geral.

No entanto, o maior deles definitivamente foi a agilidade com que se modificam os

cenários nesse setor. Pudemos comprovar cotidianamente a afirmação que ouvimos

recorrentemente  de  que  “tudo  muda muito  rápido”  e  é  muito  difícil  acompanhar

essas mudanças quando o assunto é Tecnologia da Informação. Além de empresas

surgindo o tempo todo, cursos superiores abrem e fecham, trabalhadores mudam de

fábricas, novos cursos para além dos universitários aparecem, coordenadores de

cursos  são  substituídos  bem  como  as  matrizes  curriculares,  além  das  muitas

linguagens de programação e tecnologias diversas que se extinguem e nascem. Em

quatro anos, um período relativamente curto, muito mudou, apesar de a essência se

manter intacta: o capitalismo constrói todos os dias novas estratégias de exploração

do trabalho vivo.

1.1 Caracterização do Problema, Justificativa e Objetivos

Diante da instigante tentativa de compreensão de aspectos da Formação de

Trabalhadores e Educação Profissional e Tecnológica1, a questão sobre a formação

de trabalhadores na área de TI constituiu-se em uma problemática a ser debatida e

aprofundada,  especialmente  a  partir  da  atuação  na  docência  do  curso  de

Licenciatura em Informática2. Tal problemática acentua-se com a existência de um

emergente  Arranjo  Produtivo  Local  na  área  de  Tecnologia  da  Informação  no

Sudoeste  do  Paraná,  com  um  Núcleo  de  Tecnologia  da  Informação  (NTI)  que

1 A temática acerca da formação de trabalhadores é objeto de estudo da pesquisadora  desde o
processo de formação inicial, na Graduação em Pedagogia (FECILCAM) 2005-2008, em que o tema
do TCC era a formação de docentes nos cursos técnicos integrados em nível médio, e no PIBIC a
pesquisa dedicou-se à formação de trabalhadores pelo PROEJA. O PROEJA continuou sendo objeto
de pesquisa no Mestrado em Educação (PPGE UNIOESTE - Câmpus Cascavel) 2009-2011, pesquisa
essa financiada por bolsa de estudos Edital PROEJA – CAPES/SETEC nº03/2006 e vinculada ao
projeto  de  pesquisa  interinstitucional  “Demandas  e  Potencialidades  do  PROEJA no  Estado  do
Paraná” (UTFPR, UFPR e UNIOESTE).

2 A pesquisadora faz parte do corpo docente do Curso de Licenciatura em Informática desde 2011,
ano de sua abertura no Campus Francisco Beltrão da UTFPR.
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contava com aproximadamente 47 empresas associadas3 quando elaboramos nosso

projeto de pesquisa. Ainda nesse contexto, eram ofertados 14 cursos superiores4 na

área de Tecnologia da Informação, em instituições públicas e privadas do Sudoeste

do Paraná em 2014. Quando da elaboração do projeto de pesquisa, nenhum estudo

havia sido realizado nessa região acerca da formação de trabalhadores dessa área.

Esses elementos permitiram a identificação de um vasto campo de estudos,

especialmente  no  que concerne à  formação  desses  trabalhadores,  bem como a

compreensão  destes  sobre  a  sua  prática  de  trabalho  e  as  demandas  do  setor

produtivo às IES que ofertam cursos na área. Como são formados os trabalhadores

da  área  de  Tecnologia  da  Informação,  especificamente  os  programadores  de

software? Quais os conhecimentos requeridos a esses trabalhadores? Como se dá a

formação no âmbito acadêmico e no próprio processo produtivo? Essas formações

se encontram,  se  atravessam,  se  integram? Há relação entre  os  conhecimentos

científicos e tecnológicos debatidos/produzidos na Universidade e os desenvolvidos

nas  fábricas  de  Software?  Como  são  apropriados  esses  conhecimentos  pelos

trabalhadores?

Essas,  entre  muitas  outras  questões,  constituem  uma  problemática

pertinente  no  atual  contexto  econômico-social  de  desenvolvimento  das  forças

produtivas  e  de  precarização  do  trabalho,  mesmo  do  considerado  trabalho

complexo. Elementos inerentes aos formatos produtivos, bem como a inserção dos

trabalhadores no contexto de produção de tecnologias da informação, a crescente

inserção da automação dos processos, tanto nos moldes tayloristas-fordistas quanto

no  modelo  de  acumulação  flexível,  o  fetiche  da  tecnologia,  o  aumento  da

terceirização e do trabalho informal, os novos formatos de exploração do trabalho,

tornam  ainda  mais  relevante  a  tentativa  de  entender  a  formação  desses

trabalhadores que, de forma bem específica, são atravessados por essas e outras

contradições inerentes ao modo de produção capitalista. 

Debater a Tecnologia, em especial em sua relação com o Trabalho, constitui-

se,  nessa  sociedade,  uma  temática  complexa,  tendo  em  vista  as  contradições

3 Dados obtidos no início de nossa pesquisa, em 2014. Como mencionado acima, esses números
alteram-se rapidamente, mas foi com base nesses dados que realizamos nossa coleta de dados em
2015. No Capítulo 2 desse trabalho, explanamos com mais detalhes essas informações.

4 Desses 14 cursos que levantamos no início de nossa pesquisa, 2 foram descontinuados e outro
abriu em 2017. Sendo assim, nosso trabalho levou em consideração esses 13 cursos. No Capítulo 2
detalhamos o recorte.
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intrínsecas  ao  capitalismo.  Historicamente,  inúmeros  avanços  científicos  e

tecnológicos  foram  realizados  por  meio  do  trabalho  social  da  humanidade.  No

entanto,  é  na  sociedade  capitalista  que  esses  processos  passam  a  ser

racionalizados e, por consequência, a conceituação da ciência e da tecnologia incide

em sua separação, quase que sacralizada, do trabalho, mais especificamente da

prática produtiva. Ideologicamente,  constrói-se o entendimento de que as formas

mais  complexas  de  compreensão  são  absolutamente  separadas  da  atividade

laboral.

Por  ser  um  modo  de  produção  altamente  dependente  da  ciência  e  da

tecnologia,  e  produtor  delas  para  a  ampliação  das  formas  de  acumulação,  o

capitalismo  consolida  a  necessidade  de  separar  planejamento  e  execução  do

trabalho.  A  divisão  entre  pensar  e  fazer  implica  em  novas  categorias  de

trabalhadores e distancia, cada vez mais, o trabalhador “simples” da compreensão

do  processo  produtivo.  Sendo  assim,  o  modelo  social  que  produz  o  fetiche  da

mercadoria, produz, por consequência, o fetiche da tecnologia. Novaes e Dagnino

(2004)  discorrem  sobre  esse  fetiche  acerca  da  tecnologia  e  a  análise

majoritariamente  a-histórica  produzida pela sociedade capitalista  (e  também pelo

socialismo real), em que se constrói uma naturalização dos artefatos tecnológicos,

isentando-os  dos  elementos  históricos,  sociais  e  políticos  que  permeiam  sua

produção.

Para a visão instrumental, o objeto tecnológico é em si neutro, o que faz a
diferença é o emprego que dele se faz. Como exemplo bastante simples,
podemos citar a utilização de uma faca em dois contextos diferenciados.
Nas  mãos  de  um  cirurgião,  um  objeto  cortante  torna-se  um  eficiente
instrumento de trabalho uma vez que este pode operar e salvar uma vida.
Nas  mãos  de  um  degolador,  um  objeto  cortante  torna-se  prejudicial  à
sociedade (NOVAES e DAGNINO, 2004, p. 193).

Para analisar  essa naturalização,  os autores recorrem à Feenberg (2002

apud  NOVAES  e  DAGNINO,  2004),  que  afirma  a  incorporação  dos  valores  da

sociedade industrial na tecnologia, imprimindo na técnica sua hegemonia econômica

e social. Dessa forma, “a racionalidade técnica situa-se, portanto, numa intersecção

entre  a  ideologia  e  a  técnica  em que ambas se  juntam para  controlar  os  seres

humanos e recursos” (NOVAES e DAGNINO, 2004, p. 194). Na especificidade do

capitalismo, esse processo contribui com a constante “coisificação” do homem em
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relação ao mundo. Ainda nesse sentido,

[…] A implementação dos diversos processos de racionalização no sistema
produtivo e a gradual intensificação do uso da ciência como instrumento de
incremento  das  forças  produtivas,  fortalece  o  discurso  tecnocrático  que
procura expandir suas fronteiras além das fábricas, procurando controlar o
Estado, o consumo, o cotidiano, as representações de mundo (LIMA FILHO
e QUELUZ, 2005, p. 22 e 23).

Além do debate  sobre  a  visão hegemonicamente  determinista  acerca  da

tecnologia na sociedade capitalista, atrelada à dualidade estrutural dessa sociedade,

cabe também a discussão em torno das mudanças no mundo do trabalho e sua

crescente precarização, sob a perspectiva da classe trabalhadora. Estudos recentes

apontam  as  novas  configurações  dos  processos  produtivos,  bem  como  as

modificações  oriundas  do  avanço  tecnológico  e  sua  inserção  nesses  processos.

Castillo  (2009),  Huws (2009),  Braga  (2009),  Wolff  (2009),  demonstram em suas

análises elementos referentes às novas configurações do trabalho no capitalismo

contemporâneo,  debatendo o trabalho na chamada “sociedade da informação”,  a

degradação real do trabalho virtual, os novos formatos de organização e exploração

do trabalho “informacional”. Entre essas modificações, a questão da flexibilização,

mais que em qualquer estágio anterior do capitalismo, representa a reiteração da

precarização.

É  nesse  cenário  que  se  encontram  os  trabalhadores  de  Tecnologia  da

Informação.  O reconhecimento  enquanto  classe trabalhadora  e  sua organização,

apesar de certo otimismo em torno das possibilidades de articulação de classe que

poderia ser viabilizada pelo rompimento de fronteiras por meio das conexões em

rede, tem ampliado a “coisificação” do trabalhador, que subjetivamente se reconhece

mais virtual que real (BRAGA, 2009). Este, entre tantos outros elementos, permitem

a  consolidação  da  exploração  do  trabalho  imaterial,  partícipe  do  processo  de

reprodução do capital.

Compreendendo  esses  elementos,  buscamos  analisar  a  formação  de

programadores de software na região Sudoeste do Paraná no que concerne: 1) às

demandas do setor produtivo para as IES; e 2) às demandas do setor produtivo para

os próprios trabalhadores. Nesse sentido, investigamos como ocorrem os processos

formativos  tanto  nas  IES  quanto  nas  Fábricas  de  Software,  considerando  as

narrativas dos sujeitos desses processos e observando como aprendem no trabalho
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e para o trabalho. Ou seja, como é realizada a formação dos programadores de

software nos processos educativos formais e na prática do trabalho, considerando

as demandas do setor produtivo?

Nesse  sentido,  nosso  objetivo  central  foi  desvelar  os  elementos  que

constituem os processos formativos dos programadores do  software.  Para tanto,

buscamos analisar as categorias Trabalho e Tecnologia no processo histórico, bem

como  sua  relação  no  atual  estágio  de  desenvolvimento  das  forças  produtivas;

debater a formação e qualificação de trabalhadores, de forma especial dos da área

de Tecnologia da Informação; apresentar brevemente o Arranjo Produtivo Local de

Tecnologia da Informação do Sudoeste do Paraná e a organização do trabalho de

programação  de  software  sob  a  ótica  dos  trabalhadores;  e  analisar  o  papel  do

ensino superior na formação de trabalhadores de tecnologia da informação.

A partir  de uma perspectiva de centralidade do trabalho,  entendido como

categoria  ontológica  e  histórica  da  constituição  do  ser  social,  entendemos  que

debater  formação  de  trabalhadores,  tanto  nos  processos  formais  quanto  não-

formais, exige a compreensão da relação entre trabalho e educação. Nesse sentido,

é possível afirmar que a existência humana é produzida pelo trabalho, sendo que os

conhecimentos oriundos dessa prática são socializados pela educação em sentido

amplo. Sendo assim, é pelo trabalho social que os seres humanos se apropriam das

formas pelas quais veem, compreendem, transformam e/ou mantém a realidade. 

Se ontologicamente há uma relação intrínseca entre trabalho e educação,

considerando  que  ao  trabalhar  educavam-se  os  membros  da  sociedade,  com a

divisão dessa em classes sociais e a destinação quase que exclusiva do trabalho a

somente  uma  delas  –  a  não  proprietária  dos  meios  de  produção,  a  educação

também  passou  a  ser  dual.  Logo,  são  constituídos  formatos  educativos  com  a

finalidade de atender  as diferenças de classes.  Os filhos da classe trabalhadora

continuam aprendendo no próprio  trabalho  e,  posteriormente,  em uma formação

destinada especificamente a ele; e os filhos da classe proprietária têm acesso a uma

formação geral e humanística (desde a antiguidade greco-romana, passando pelo

medievo,  até  a  modernidade).  Na  contemporaneidade,  as  distintas  formações

poderiam  ser  exemplificadas  com  a  dualidade  formação  profissional  técnica  x

educação  superior.  No  entanto,  as  transformações  pelas  quais  passa  o  modelo

produtivo  implicam  em  novas  exigências  formativas,  assim  como  utilizam  da

escolaridade como critério de seleção da força de trabalho.
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Diante disso, trabalhadores da Tecnologia da Informação passam também

pela qualificação via Ensino Superior – apesar de muitos aprenderem no próprio

trabalho  os  conhecimentos  necessários  à  sua  prática  produtiva.  Nesse  sentido,

evidencia-se a divisão  formação pelo trabalho e  formação para o trabalho. Apesar

daquela constituir essencialmente o saber profissional, por conta da própria cisão

posta  pelo  capital  que  estabelece  a  necessidade  de  uma  formação  anterior  ao

trabalho,  os trabalhadores de TI  também são colocados nessa lógica,  em que a

qualificação antecede a prática produtiva e/ou se torna exigência para ela ou para

sua permanência nela (questão da empregabilidade).

Ainda  nessa  lógica,  a  automação  dos  processos  e  informatização  do

trabalho  implicou  em  determinadas  consequências  para  os  trabalhadores,  como

ampla fragmentação da classe, precarização e flexibilização do tempo, do espaço e

da legislação sobre o trabalho. Diante disso, algumas categorias de trabalhadores

emergem,  como  as  da  área  de  tecnologia  da  informação.  Um exemplo  são  os

programadores de software, que passam a ser requisitados nos mais diversos ramos

da  produção,  considerando  a  ampliação  da  informatização  e  inserção  de  novas

tecnologias de controle da produção. A ampliação da automação e a informatização

dos processos compõem o desenvolvimento técnico-científico das forças produtivas,

que por sua vez contribuem com a taxa de mais-valia relativa.  Nesse sentido, a

produção dos trabalhadores de tecnologia da informação, além de gerar mais-valia,

também representa transferência de valor para a produção.

A expansão do capitalismo cria novas formas de exploração da força de

trabalho,  cada  vez  mais  complexas.  Com  base  em  estudos  realizados  com

trabalhadores da área de tecnologia da informação,  é possível  afirmar que essa

atividade não é mais exclusividade do centro do capitalismo – como aconteceu no

início da história desse setor, mas também está presente em países da periferia.

Conforme Castillo (2009), há também no trabalho dos programadores de  software

uma divisão técnica ainda taylorista de empresas-cabeça e empresas-mãos, ou seja,

empresas  responsáveis  pelo  planejamento  e  outras  destinadas  à  execução  dos

mesmos. Nesse sentido, os dados analisados pelo autor demonstram como há o

deslocamento  de  certas  atividades,  associadas  à  execução  de  projetos

desenvolvidos no centro, para países periféricos, como a Índia. No entanto, o autor

apresenta pesquisas que demonstram que essa não é uma questão fechada, mas

que  empresas-cabeça também  têm  se  instalado  na  periferia  do  capital,
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especialmente por conta do valor da mão de obra – bastante inferior ao dos países

centrais. 

Um  dos  fatores  que  tem  permitido  o  deslocamento  de  funções  antes

executadas somente nos países centrais é a utilização de padrões de qualidade. O

capital lançou mão dessa forma de controle a fim de que fosse possível expandir a

produção para locais em que houvessem incentivos fiscais e mão de obra barata

disponíveis, ou seja, países periféricos. É nesse sentido que Castillo (2009) aponta a

inserção  de  fábricas  de  software em  países  em  desenvolvimento  como  uma

possibilidade  criada  pelo  capital  a  partir  da  consolidação  de  modelos  de

padronização da produção. Isso nos leva a entender que, de certa forma, o controle

sobre esses processos ainda pertence aos grandes pólos tecnológicos mundiais.

Huws (2009) também se dedica à análise do que chama de cibertariado e,

ao  discutir  o  deslocamento  regional,  reitera  a  questão  da  força  de  trabalho

qualificada de baixo preço presente nos países de capitalismo periférico, questão

essa  que  se  reflete  também  dentro  dos  próprios  países,  em  regiões  mais

desenvolvidas  em  relação  a  regiões  menos  desenvolvidas.  Como  veremos  no

decorrer da tese no que diz respeito à diferença salarial na mesma função quando

desenvolvida na capital paranaense e no Sudoeste, por exemplo. Isso demonstra

como o capitalismo globalizado desloca suas problemáticas e tem sua expansão

direcionada para a maior possibilidade de exploração da força de trabalho, sempre.

Diante disso, pensar a categoria de trabalhadores de tecnologia da informação é,

necessariamente,  entendê-la  nas  relações  internacionalizadas que  se  constituem

cada vez mais complexas e amplas. 

A  produção  científica  com  a  temática  específica  do  trabalho  de

programadores de  software,  sob a perspectiva da sociologia do trabalho, ainda é

restrita.  Pesquisas  citadas,  como  de  Huws  (2009)  e  Castillo  (2009),  buscaram

identificar essa categoria de trabalhadores nos EUA e Europa, respectivamente. A

produção de Paola Manacorda (1982), publicada na Itália ainda na década de 1980,

foi uma das primeiras produções sobre trabalhadores de informática e sua relação

com os interesses do capitalismo. No Brasil, as pesquisas têm se dedicado mais ao

ramo do  telemarketing,  com amplo  debate  apresentado  na  obra  “Infoproletários:

degradação real do trabalho virtual”, organizado por Ricardo Antunes e Ruy Braga e

publicado  em  2009.  Mais  especificamente  sobre  trabalhadores  do  setor  de

informática, tem-se as pesquisas de Simone Wolff (2005) e as realizadas por Maria
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Aparecida Bridi e Benilde Motim que analisaram o setor e também orientaram várias

produções sobre trabalhadores de hardware e software na região metropolitana de

Curitiba  (PR)  (RODRIGUES,  2012;  PEREIRA,  2013;  BRAUNERT,  2013;

FREIBERGER, 2013; BORGES, 2013; IEGER, 2014).

A  pesquisa  de  Maria  Emília  Rodrigues  (2012),  intitulada  “Trabalho,

autonomia  e  identidade  dos  profissionais  do  software no  capitalismo  flexível”,

investigou a produção de software a partir de entrevistas com trabalhadores da área

em Curitiba (PR), debatendo a questão do trabalho imaterial e as especificidades da

produção de software. Mariana Bettega Braunert (2013) defendeu a dissertação “O

trabalho e as formas de contratação dos desenvolvedores de  software: um estudo

em empresas de Curitiba e Região” e discutiu também as formas de contratação de

desenvolvedores  de  software,  concluindo  sobre  o  prevalecimento  do  modelo  de

contratação pessoa jurídica. O trabalho “A condição do “trabalhador-empresa”: um

estudo  sobre  a  modalidade  de  contratação  'pessoa  jurídica'  no  segmento  de

software em  Curitiba”,  de  Samara  Flores  Carvalho  Pereira  (2013)  abordou  a

flexibilização do trabalho específico nos contratos de pessoa jurídica no setor de

software de Curitiba. Já Zélia Freiberger (2013) dedicou-se ao estudo do trabalho

dos web designers, debatendo a compreensão do processo de produção, formas de

contratação  e  remuneração,  e  os  aspectos  de  autonomia  e  criatividade  em seu

trabalho intitulado “A natureza e as configurações do trabalho do  web designer no

contexto do capitalismo flexível”.  E a dissertação “Análise do trabalho na produção

de hardware na indústria da informática do Paraná”, de Cibele Caroline Cavichiolo

Borges  (2013)  focou  a  observação  das  empresas  produtoras  de  hardware no

Paraná, analisando o processo de trabalho na fábrica que revelou modelos flexíveis

combinados  ao  taylorismo-fordismo.  Em 2014,  Eliana  Maria  Ieger  defendeu  sua

dissertação,  “Da  qualificação  ao  mercado  de  trabalho:  um estudo  de  caso  com

egressos de um curso superior de informática no Paraná”, que trata da questão da

qualificação com foco nos egressos do Curso Superior de Tecnologia em Análise e

Desenvolvimento de Sistemas – TADS da Universidade Federal do Paraná – UFPR,

traçando  o  perfil  e  debatendo  a  inserção  profissional  desses,  discutindo  seu

processo  de  qualificação,  as  modalidades  de  contratação  dos  egressos  e  os

conhecimentos e habilidades requeridas para o trabalho na área.

Também buscamos no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de
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Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior  –  CAPES5 pesquisas  sobre  as

temáticas:  APL de Tecnologia da Informação;  Ensino  Superior  em Tecnologia da

Informação; Fábricas de  Software;  Formação de Trabalhadores de Tecnologia da

Informação;  Programadores  de  Software;  e  Trabalho  de  Programadores  de

Software.

Sobre  APL de  Tecnologia  da  Informação  foram  encontrados  7  trabalhos

defendidos entre 2010 e 20156:  Pereira (2011);  Rasera (2011);  Fra (2011);  Facci

(2011); Vaz (2012); Schenatto (2012); e Dourado (2012). São dois trabalhos na área

de Administração, dois na Engenharia de Produção, um em Ciências Contábeis, um

em Economia e um em Planejamento Urbano e Regional.  O trabalho de Pereira

(2011),  intitulado  “Análise  do  Aglomerado  de Tecnologia  da  Informação em Pato

Branco: Dimensões Produtiva e Institucional” inclusive, trata do APL de TI na região

sudoeste  do Paraná –  foco de nossa pesquisa,  assim como a  pesquisa  de Fra

(2011),  “Contribuições  do  Processo  de  Cooperação  Interinstitucional  para  as

Atividades Inovativas das Empresas no Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da

Informação do Sudoeste do Paraná”. Entre essas pesquisas estão também os APLs

de Curitiba (RASERA, 2011 e VAZ, 2012) e do Noroeste do Paraná (FACCI, 2011).

No que diz respeito a palavra-chave “Programadores de Software” foram 24

teses  e  dissertações  (2010-2015),  nas  áreas  de  Ciência  da  Computação;

Engenharia  Elétrica;  Enfermagem;  Teleinformática;  Administração  de  Empresas;

Arquitetura e Urbanismo; Engenharia, Tecnologia e Gestão; Serviço Social; Sistemas

de  Computação;  e  Engenharia  Aeroespacial.  A  pesquisa  sobre  “Fábricas  de

Software” no Banco de Teses e Dissertações da Capes apresentou 13 produções

entre 2010 e 2015 nas áreas de Engenharia de Software; Ciência da Computação;

Engenharia  de  Produção;  Engenharia  Civil;  Engenharia  Mecânica;  Processos

Bioquímicos; Engenharia,  Tecnologia e Gestão;  e Administração. Já “Trabalho de

Programadores de Software” resultou em 17 teses e dissertações no período citado,

nas  áreas  de  Ciência  da  Computação,  Enfermagem,  Engenharia  Elétrica,

Administração de Empresas, Engenharia Aeroespacial, Serviço Social e Sistemas de

5 Repositório  digital  em  que  são  disponibilizadas  todas  as  produções  dos  programas  de  pós-
graduação Strictu Sensu do país: <http://bancodeteses.capes.gov.br>

6 O recorte temporal se deu pelo fato de o levantamento ter sido realizado em 2015. O Banco de
Teses e Dissertações da Capes disponibilizava, naquela ocasião, a produção dos últimos 5 anos.
Sendo assim, todas as palavras-chave pesquisadas contaram com a disponibilização das produções
nesse mesmo período: 2010 a 2015.
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Computação. No decorrer dos capítulos abordaremos algumas dessas produções,

mas nenhuma delas relaciona-se diretamente às discussões que nos propomos.

A busca por “ensino superior em tecnologia da informação” resultou em 29

teses  e  dissertações  (2010-2015)  nas  áreas  de  Administração;  Ciência  da

Computação;  Ciência  da  Informação;  Ciências  Contábeis;  Economia;  Educação;

Enfermagem;  Engenharia  de  Produção;  Engenharia  Sanitária;  Engenharia,

Tecnologia e Gestão; Ensino de Ciências e Matemática; e Garantia de Controle de

Qualidade.  Quando  refinamos  a  busca  para  “Formação  de  Trabalhadores  de

Tecnologia da Informação” obtivemos somente 5 teses e dissertações no período,

nas áreas de Educação; Enfermagem; Ensino de Ciências e Matemática; Extensão

Rural; e Geografia: Silva (2012); Santana (2011); Milagres (2011); Syryczyk (2011);

Queiroz (2011). Nenhuma dessas pesquisas, no entanto, trata especificamente de

trabalhadores de tecnologia da informação como indica a palavra-chave.

Quando da realização da busca, em maio de 2015, não foram encontradas

produções sobre:  “formação de programadores”;  “formação de programadores de

software”; “formação de desenvolvedores de software”; “concepção de formação de

programadores  de  software”;  “concepção  trabalho  e  tecnologia  na  formação  de

programadores de software”; “trabalho e tecnologia na formação de programadores

de  software”.  Tais  palavras-chave,  assim  como  as  mencionadas  nas  pesquisas

encontradas, foram selecionadas com base na temática geral de nossa pesquisa.

Com isso, observamos que, pelo menos entre os anos de 2010 e 2015, não houve

pesquisas específicas sobre a temática que nos propomos depositadas no Banco de

Teses e Dissertações da CAPES. É possível que tenham sido realizadas e o banco

não  esteja  atualizado,  no  entanto,  esse  mecanismo  de  busca  nos  auxiliou  a

corroborar a relevância de estudar essa temática pouco explorada.

Isto posto, seguimos com a exposição de nosso trabalho que encontra-se

organizado em 6 capítulos, além das Considerações Finais. O primeiro capítulo diz

respeito a essa introdução, em que apresentamos nossa problemática e os objetivos

da pesquisa, fazendo um breve levantamento da produção realizada sobre o tema.

O Capítulo 2 corresponde a uma exposição detalhada do percurso da pesquisa,

seus pressupostos teórico-metodológicos e os procedimentos adotados em nosso

trabalho.  Apresentamos,  também  nesse  capítulo,  os  dados  obtidos  na  pesquisa

quantitativa  que  precedeu  a  realização  das  entrevistas  que  são  analisadas  no

decorrer da tese.  Sendo assim,  nesse capítulo explanamos os dados obtidos na
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aplicação dos questionários às fábricas de  software da região, a fim de traçar um

perfil geral dos trabalhadores. Esse questionário, além de nos colocar em contato

com os entrevistados, também permitiu o acesso a informações importantes para a

definição das etapas seguintes da pesquisa. Na sequência, o terceiro capítulo trata

de  uma  revisão  teórica  sobre  trabalho  e  reestruturação  produtiva  do  capital,

expressando a centralidade da categoria nas discussões e debatendo o trabalho

imaterial  em  tecnologia  da  informação, que  constituem  uma  revisão  teórica

fundamental para o nosso tema.

No Capítulo 4 discute tecnologia e tecnologia da informação. Nesse capítulo,

nos  dedicamos  a  um  debate  conceitual  sobre  a  categoria  tecnologia,  fazendo

algumas incursões sobre os pontos do determinismo tecnológico e neutralidade da

tecnologia.  Também  apresentamos  um  breve  histórico  da  computação  para,  na

sequência, tratarmos do tema do processo de produção de software. Esse processo

é formalizado pela Engenharia de Software que reconhece a existência de modelos

diferenciados,  mas  defende  que  os  mesmos  passem  por   algumas  etapas

fundamentais,  especialmente  no  que  se  refere  à  documentação.  Essa  prática

garantiria, de certa forma, que as fábricas detivessem todos os conhecimentos sobre

a produção, ou seja, a tática capitalista de expropriar dos trabalhadores os saberes e

conhecimentos  por  eles  produzidos.  Finalizamos  esse  capítulo  com informações

sobre o setor de  software no Brasil e na região Sudoeste do Paraná, destacando

algumas questões sobre o APL de TI em que realizamos nossa pesquisa.

O Capítulo 5 é sobre a formação na área de TI, no qual retomamos estudos

sobre  qualificação  profissional  e  também  apresentamos  nossas  análises  de

documentos orientadores dos cursos de graduação,  Currículos de Referência da

SBC  e  Diretrizes  Curriculares  Nacionais.  Em  2017,  a  SBC  lançou  seus  novos

“Referenciais  de  Formação  para  os  Cursos  de  Graduação  em  Computação”,

baseado  na  homologação  das  DCNs  Resolução  nº05  de  16/11/2016.  Não  foi

possível  realizar  a  análise  desse  documento,  mas  pela  leitura  que  fizemos  foi

possível observar que pouco se alterou do teor teórico dos anteriores, sendo que o

enfoque  nas  competências  é  mais  evidente  no  documento  atual.  Os  princípios

básicos dos currículos são “1. Estar alinhado com as DCNs; 2. Seguir um modelo

baseado  em  competências”  (SBC,  2017,  p.5).  Sua  estrutura,  no  entanto,  é

visivelmente  ampliada  e  são  melhor  explicitadas  algumas  questões  trazidas  na

Introdução por meio dos tópicos Apresentação e Estrutura Conceitual. Em estudos
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futuros pretendemos realizar uma análise desse documento, de forma a comparar

com os anteriores. Além disso, ainda nesse capítulo apresentamos e analisamos os

dados obtidos nas entrevistas com os coordenadores de cursos de graduação da

região Sudoeste do Paraná. Como buscávamos uma compreensão sobre a relação

entre  a  formação  oferecida  pelos  cursos  e  as  demandas  do  setor  produtivo,

organizamos nossa análise nas seguintes categorias: 1) Matriz Curricular e PPC; 2)

Perfil do Egresso e Empreendedorismo; e 3) Motivadores da abertura do curso e

demandas do setor produtivo.

O sexto capítulo, por fim, apresenta a análise sobre o trabalho e a formação

de  programadores  de  software  na  região  a  partir  das  informações  obtidas  nas

entrevistas com esses trabalhadores. Discute, então, os processos formativos nos

cursos de graduação e na prática produtiva, além das exigências de formação para

além  do  trabalho  e  dos  estudos  formais,  expressas  na  autoqualificação  via

autodidatismo. Analisa-se as entrevistas com os programadores de  software,  em

dois grupos de categorias. Um referente à Organização do Trabalho, em que foram

analisadas  as  categorias:  Processos  de  Trabalho,  Condições  de  Trabalho  e

Identidade  Profissional.  No  outro  grupo,  Processos  Formativos,  analisamos:

Formação  para  o Trabalho,  Formação  pelo Trabalho  e  Formação  para  além do

Trabalho. O texto é concluído com nossas Considerações Finais.



35

2. O PERCURSO DA PESQUISA

Nosso  objetivo  nesse  capítulo  é  explanar  os  caminhos  metodológicos

adotados no decorrer da pesquisa, a fim de demonstrar como os dados analisados

nos  capítulos  seguintes  foram  coletados.  Apresentamos  brevemente  os

pressupostos teórico-metodológicos que fundamentaram a pesquisa, e na sequência

discorremos sobre os instrumentos  de coletas  de dados e seus objetivos.  Ainda

nesse  capítulo  apresentamos  o  perfil  dos  trabalhadores  com  base  na  pesquisa

quantitativa. Os dados serão explorados no decorrer do texto da tese, de forma a

interrelacionar as discussões teóricas às categorias de análise.

2.1 Pressupostos Teórico-Metodológicos

A  orientação  teórico-metodológica  dessa  pesquisa  foi  o  Materialismo

Histórico e Dialético, compreendido como o desafiador método de investigação pelo

qual  se  busca  encontrar  múltiplas  determinações  do  objeto  de  estudo.  Nesse

sentido, entende-se que o conhecimento e sua sistematização partem do real e não

de um plano subjetivo e idealizado. Isso significa uma postura materialista acerca do

conhecimento,  visto  que  o  mesmo  é  produto  das  condições  objetivas  e  da

possibilidade de compreensão/abstração humana sobre elas. Além disso, entende-

se que o real é histórico e dialético, ou seja, está intimamente atrelado às formas de

organização  social  dos  seres  humanos  e  em  movimento  constante.  Ou  seja,  a

realidade não é imutável, acabada, mas um processo contínuo de transformação, ao

qual o conhecimento está atrelado. Segundo Vázquez,

A ciência  não  só  serve  à  produção como uma força  alheia  à  qual  esta
recorre, como está em suas próprias entranhas, de seus instrumentos, de
suas máquinas, como objetivação ou materialização do teórico no processo
produtivo. [...]
Na  medida  em que a  ciência,  como  forma  teórica  do  conhecimento  da
realidade, entra necessariamente na própria produção como um fator ideal
que nela se objetiva e materializa, converte-se através dessa objetivação e
materialização em uma força produtiva direta (VÁZQUEZ, 2007, p.249).
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O conhecimento é a compreensão do real, o concreto pensado. Marx afirma

(2008,  p.  256)  que  “O  concreto  é  concreto  porque  é  a  síntese  das  múltiplas

determinações, isto é, unidade do diverso”. Diante disso, para o entendimento do

real são imprescindíveis abstrações sobre o mesmo. Nesse sentido, a investigação

sobre determinado aspecto da realidade só é possível se o entendermos em sua

totalidade, considerando os seus elementos negativos e afirmativos.

A opção pela pesquisa sob o enfoque do método materialista  histórico e

dialético se faz pelo fato de esse método orientar a compreensão do objeto em sua

totalidade,  inserido  nas  relações  históricas  e  sociais,  atravessado  por  múltiplas

determinações e carregado de contradições. Nesse sentido, a análise se dá a partir

do entendimento das muitas relações que o objeto estabelece com a realidade, de

suas múltiplas determinações.

Para  tomar,  então,  o  objeto  sob  o  viés  da  totalidade,  é  fundamental  o

entendimento de categorias que respondam à reflexão sobre elementos essenciais à

sua  compreensão.  Segundo  Jamil  Cury  (1989,  p.  21),  “As  categorias  possuem

simultaneamente a função de intérpretes do real e de indicadoras de uma estratégia

política”.  Isso  significa  que  sua  relevância  consiste  na  contribuição  com  o

entendimento de questões inscritas em um tempo e em um lugar determinados.

Diante disso, inicialmente elencamos como indispensáveis ao entendimento

da formação  de  programadores de  software as  seguintes  categorias  de análise:

trabalho,  tecnologia,  educação,  qualificação,  processos formativos,  reestruturação

produtiva,  arranjo  produtivo  local,  divisão  técnica  do  trabalho  e  produção  de

software.  Para  tanto,  tomamos  como  categorias  de  investigação  a  mediação,  a

contradição,  a  totalidade  e  a  historicidade.  Essas  categorias  contribuem  com  a

tentativa de uma análise dialética e historicamente situada.

As categorias de investigação são categorias que orientam o olhar sobre o

objeto.  A  mediação  “[...]  expressa  as  relações  concretas  e  vincula  mútua  e

dialeticamente momentos diferentes de um todo” (JAMIL CURY, 1989, p. 43), sendo

os fenômenos compreendidos em uma teia de relações constantes e contraditórias.

A  contradição  é  o  que  permite  o  movimento  da  história,  visto  que  atribui  ao

fenômeno analisado a condição de inacabado, permitindo que o mesmo seja visto

ao  mesmo  tempo  como  possibilidade  e  limite,  como  permanência  e  como

transformação.
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A contradição, pois, ao interpretar o real, capta-o como sendo o resultado de
uma inadequação  pugnitiva  entre  o  que  é  e  o  que  ainda  não  é,  numa
síntese contraditória. Por isso, todo o real é um processo que contém, sem
encerrar, o possível numa unidade de contrários (JAMIL CURY, 1989, p. 31).

É  nesse  sentido  dialético  que  também  se  encontram  a  totalidade  e  a

historicidade. A primeira retomando “a unidade no diverso” mencionada por Marx,

que possibilita a análise voltada ao real  e às suas múltiplas determinações.  E a

historicidade,  que  indica  a  necessidade  de  situar  a  análise  em  um  tempo

determinado, permeado de relações sociais inscritas em determinado contexto.

No que diz respeito à análise, a categoria trabalho é central, a partir da qual

se faz possível o conhecimento da essência do objeto. É a partir dela que as demais

categorias serão analisadas.  No modo de produção capitalista, a formação para o

trabalho  passou  a  ser  sinônimo  de  formação  profissional,  em que  o  trabalho  é

considerado hegemonicamente em sua função econômica de produção de capital, a

qual  tem como base a  exploração  de  uma classe (a  trabalhadora)  por  outra  (a

proprietária). Com a complexificação das relações sociais de trabalho, constitui-se a

reorganização político-ideológica das formas de educar o trabalhador, adequando-as

às necessidades do capital.

Por outro lado, o trabalho é a mediação pela qual o ser humano produz e

reproduz sua existência, emancipando-se da condição estrita dada pela natureza e

apresentando possibilidades de transformação. Sendo assim, os conhecimentos da

prática produtiva são sistematizados também como ciência e tecnologia,  e a sua

apropriação pode possibilitar ao trabalhador, além de executar tarefas, compreender

os fundamentos do que executa. Nessa perspectiva, Gramsci (2006, p. 52 e 53)

defende que “Não há atividade humana da qual se possa excluir toda intervenção

intelectual, não se pode separar o  homo faber do  homo sapiens”. Portanto, sob o

ponto de vista da classe trabalhadora, se afirma a necessidade de uma formação

omnilateral, alinhada aos interesses de classe.

Partindo da compreensão gramsciana de Trabalho como Princípio Educativo

e,  portanto,  da  necessidade  de  integração  dos  conhecimentos  considerados

absolutamente  teóricos  aos  conhecimentos  tácitos  da  prática  produtiva,

historicamente  separados pela  dualidade estrutural  da  sociedade,  a  investigação

também  buscou  o  entendimento  de  como  os  trabalhadores  aprendem  tanto  no

próprio processo produtivo quanto no processo educativo formal e para além dele.
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Entende-se que a “[...] integração expressa uma concepção de formação humana

que preconiza a integração de todas as dimensões da vida – o trabalho, a ciência e

a cultura – no processo formativo” (CIAVATTA e RAMOS, 2011, p.31).

No que diz  respeito  especificamente  à  formação acadêmica,  parte-se  do

pressuposto de que uma perspectiva omnilateral poderia responder aos interesses

formativos da classe trabalhadora.  Nesse sentido,  a  educação não se destinaria

somente à preparação dos sujeitos para o trabalho produtivo, mas lhes permitiria

compreender  os  pressupostos  desse  trabalho,  suas  múltiplas  determinações,  os

conhecimentos científicos e tecnológicos oriundos dele e, ainda, a possibilidade de

transformação das relações estabelecidas nessa sociedade.

Sob essa concepção afirma-se o trabalho como princípio educativo, isto é,
como fundamento da concepção pedagógica que visa a proporcionar aos
sujeitos  a  compreensão  do  processo  histórico  de  produção  científica,
tecnológica e cultural dos grupos sociais considerada como conhecimentos
desenvolvidos  e  apropriados  socialmente,  para  a  transformação  das
condições  naturais  da  vida  e  para  a  ampliação  das  capacidades,  das
potencialidades  e  dos  sentidos  humanos.  Ao  mesmo  tempo,  é  pela
apreensão dos conteúdos históricos do trabalho, determinados pelo modo
de produção no qual este se realiza, que se pode compreender as relações
sociais  e,  no  interior  dessas,  as  condições  de  exploração  do  trabalho
humano,  assim como de sua  relação  com o modo de ser  da educação
(CIAVATTA e RAMOS, 2011, p. 31 e 32).

Diante disso, considerou-se fundamental uma análise da Tecnologia inserida

na totalidade das relações:

Marx sempre tratou a técnica e a ciência de modo parcial e subordinado.
Embora  possa  parecer  contraditório,  reside  justamente  nisto  uma  das
qualidades da sua concepção. Parcial porque Marx não concebe o estudo
da técnica  e  da ciência  como totalidade  em si,  mas apenas como uma
dimensão do capital. Ou seja, ao estudar a maquinaria, Marx ainda tinha
como referência o estudo do capital em geral, mas sob uma das formas em
que este  ganha concretude  no  processo  de  produção (ROMERO,  2005,
p.16).

Nesse sentido, nossa pesquisa foi realizada na tentativa de estabelecer a

relação entre os processos formativos dos programadores de  software e a prática

produtiva  que,  imersa  nas  relações  capitalistas  de  trabalho,  se  configuram  nos

limites dessa sociedade. Logo, o olhar sobre o objeto de pesquisa voltou-se para as

contradições sociais postas, e em como a dimensão da formação e da qualificação,

mesmo  apresentando  possibilidades  para  além  do  capital,  são  absolutamente

permeadas por sua ideologia.
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2.2 Procedimentos Metodológicos

Passando  dos  pressupostos  teóricos  aos  aspectos  procedimentais,

organizamos a pesquisa em algumas fases e etapas. Podemos considerar como

fases da pesquisa: 1) a Pesquisa Teórica; 2) a Coleta de Dados; e 3) a Análise dos

Dados. As fases não se desenvolveram de forma linear, já que a pesquisa teórica foi

realizada constantemente e análises foram feitas durante e após a coleta de dados.

Nessas fases foram englobadas atividades como: levantamento bibliográfico sobre

os estudos e análises acerca de Trabalho, Tecnologia e Formação de Trabalhadores;

levantamento de pesquisas referentes à formação de trabalhadores de tecnologia da

informação; análise de documentos oficiais sobre formação na área de tecnologia da

informação;  análise  de  Projetos  Pedagógicos  de  Cursos  da  área  ofertados  na

região7;  elaboração  dos  questionários  para  os  trabalhadores;  contato  com  as

empresas para solicitação de colaboração; aplicação dos questionários8; análise dos

questionários e elaboração do roteiro de entrevistas com programadores da região;

realização  dessas  entrevistas9;  elaboração  dos  roteiros  de  entrevistas  com  os

coordenadores  de  cursos  de  graduação  das  IES  públicas  e  privadas  da  região;

realização dessas entrevistas; elaboração de questionário aberto para os núcleos e

organizações do setor  produtivo (na impossibilidade de realização de entrevista);

aplicação  desses  questionários;  e  análise  dos  dados  e  correlação  com  os

pressupostos  teóricos.  A  pesquisa  teórica  e  conceitual  foi  de  fundamental

importância para delinear os encaminhamentos metodológicos e dar base para a

análise dos dados que tiveram 3 etapas para coleta, conforme quadro abaixo:

Pesquisa Teórica Coleta de Dados Análise de Dados

Análise de
Referências

Análise de
Documentos
Nacionais e

PPCs

Etapa 1

Trabalhadores
 - Métodos

Mistos

Etapa 2

Coordenadores
de Curso

- Entrevistas

Etapa 3

Setor Produtivo

- Questionário

Análise dos Dados
e Escrita do Texto

Quadro 1 – Fases da Pesquisa
Fonte: Elaboração própria

7 Apesar de não serem apresentadas as análises desses projetos,  conforme será explicitado no
Capítulo 5 dessa tese.

8 Não respondido pelo setor.

9 As entrevistas foram gravadas em áudio, que foram transcritos para a análise. Para garantia da
confidencialidade, foi assinado um termo de confidencialidade para a transcrição das entrevistas, que
consta como Anexo B.
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A escolha da categoria de programadores de software como sujeitos centrais

da pesquisa foi um recorte que considerou serem esses os trabalhadores que estão

na  base  da  produção  do  software.  Também  optamos  por  usar  a  terminologia

“programadores”  e  não “desenvolvedores”,  como usualmente se autodenominam,

por entender que desenvolvedores também são programadores, mas o programador

não necessariamente é desenvolvedor. Logo, buscamos a função que corresponde à

execução do processo, entendendo que essa função pode não ser exclusiva – como

a pesquisa comprovou. Na categoria, o termo pode soar pejorativo, entendida como

“peões”  da  prática  produtiva  de  software10.  No  entanto,  não  foi  essa  a  nossa

intenção, que deve-se muito mais à amplitude da função que à carga simbólica do

termo.

É  válido  ressaltar  que  as  categorias  de  trabalhadores  de  Tecnologia  da

Informação  não  tem regulamentação11,  por  isso  a  dificuldade  de  estabelecer  os

limites das funções no processo. O mesmo se pode afirmar no que diz respeito à

formação,  e  por  isso optamos por  realizar  nossa pesquisa com todos os cursos

presenciais na área de computação e informática ofertados na região Sudoeste do

Paraná.  Conforme  Bigonha  (2017),  a  discussão  sobre  a  regulamentação  existe

desde a criação da Sociedade Brasileira de Computação, em 1978, sendo que:

Fruto dos debates ocorridos ao longo dos anos, nos diversos encontros de
sua comunidade científica,  em relação às vantagens e desvantagens de
uma regulamentação da profissão de informática,  a SBC consolidou sua
posição  institucional  em  relação  a  esta  questão  pela  formulação  dos
seguintes  princípios,  que  deveriam  ser  observados  em  uma  eventual
regulamentação da profissão:
1.  exercício  da  profissão  de  Informática  deve  ser  livre  e  independer  de
diploma ou comprovação de educação formal;
2.  nenhum  conselho  de  profissão  pode  criar  qualquer  impedimento  ou
restrição ao princípio acima;
3. a área deve ser Auto-Regulada (BIGONHA, 2017, s/p.).

Diante  disso,  destacamos  que  nossa  pesquisa  foi  realizada  com

programadores de software da região Sudoeste do Paraná, que cursaram ou cursam

10 Sobre  o  assunto,  ver  TELES  (2016)  “Programador  ou  desenvolvedor?”,  disponível  em:
<http://blog.alexandremagno.net/2016/02/programador-ou-desenvolvedor/>

11 Conforme  BIGONHA (2017)  “Regulamentação  da  Profissão  de  Informática”,  disponível  em:
<http://homepages.dcc.ufmg.br/~bigonha/Sbc/plsbc.html>
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graduação, e nos cursos presenciais ofertados na área de computação e informática

nessa  mesma  região.  É  importante  ressaltar  que,  não  necessariamente,  os

trabalhadores fizeram ou fazem os cursos pesquisados.  Decidimos pesquisar  os

cursos  para  termos  uma  visão  mais  ampla  das  demandas  apresentadas  às

instituições no que diz respeito à área, especialmente as demandas regionais, e não

temos a intenção de avaliar ou relacionar diretamente a opinião dos programadores

sobre sua formação aos cursos analisados. A relação que buscamos é a de quais

são as mediações, tanto dos cursos de graduação quanto do setor produtivo, por

meio de suas demandas, para a formação desses trabalhadores.

Para  cumprir  com  os  objetivos  da  pesquisa,  optamos  inicialmente  pela

utilização de métodos mistos na primeira etapa da coleta de dados, com a aplicação

de questionário  e  realização  de  entrevistas  com os programadores de  software,

como etapa inicial.  Essa opção foi  entendida como adequada à necessidade de

traçarmos o perfil dos trabalhadores, mas também para obtermos informações sobre

seu  cotidiano  de  trabalho  e  formação  acadêmica,  além de  entender  as  demais

formas de aprendizagem adotadas por eles. Segundo Dal-Farra e Lopes, 

Os métodos mistos combinam os métodos predeterminados das pesquisas
quantitativas  com  métodos  emergentes  das  qualitativas,  assim  como
questões abertas e fechadas, com formas múltiplas de dados contemplando
todas as possibilidades, incluindo análises estatísticas e análises textuais
(DAL-FARRA; LOPES, 2013, p.70).

Esses  autores  também  apresentam  algumas  definições  de  percursos

possíveis  para  a  realização  da  pesquisa  de  métodos  mistos,  com  base  na

classificação  de  Creswell  (2007  apud  DAL-FARRA;  LOPES,  2013,  p.75).  Nosso

encaminhamento foi  de um projeto exploratório sequencial  quanti-quali:  “iniciando

com coleta de dados e análise quantitativa e, posteriormente, realizando coleta e

análise  de  dados  qualitativa  e  a  interpretação  de  toda  a  análise”  (DAL-FARRA;

LOPES, 2013, p.75).

Para a coleta dos dados, realizamos uma conversa inicial com um membro

do NTI, empresário da área em Francisco Beltrão, que nos colocou em contato com

a diretoria do núcleo, que nos forneceu o contato das empresas vinculadas para

verificar a possibilidade de envio dos questionários. O objetivo era realizamos uma

pesquisa de levantamento para definir quais informações seriam necessárias para

traçar o perfil dos programadores, para elaborarmos, assim, o questionário Survey.
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O recorte de amostra foi intencional: programadores de empresas vinculadas ao NTI

e  as  respostas  foram  por  adesão. Das  informações  obtidas  nos  questionários,

pudemos  definir  as  informações  a  serem  requeridas  nas  entrevistas

semiestruturadas, realizadas com a gravação de áudio. Os questionários permitiram

o recorte de amostra intencional  para a entrevista:  programadores graduandos e

graduados, sendo que a concessão também foi por adesão.

Abaixo  segue  a  Figura  1  que  ilustra  a  Trajetória  da  Pesquisa  com  os

Programadores de Software, demonstrando as etapas quantitativa e qualitativa dos

métodos mistos adotados para essa fase de coleta de dados. É válido destacar, no

entanto,  que  apesar  do  questionário  Survey  ser  um  instrumento  fechado,  não

faremos análise estatística de seus dados, e sim uma análise também qualitativa,

contextualizando as informações que posteriormente serão relacionadas aos dados

obtidos nas entrevistas com os programadores e nas demais fases da pesquisa. A

realização do questionário foi muito importante para definir o roteiro de entrevistas,

além de seu objetivo central, que é traçar o perfil dos trabalhadores da região.

Figura 1 – Trajetória da Pesquisa com Programadores de Software
Fonte: Elaboração Própria
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Os  questionários,  portanto,  tiveram  como  objetivo  traçar  o  perfil  dos

programadores de software da região Sudoeste do Paraná e estabelecer o contato

com possíveis  participantes  das  entrevistas.  A princípio,  havíamos decidido  pela

aplicação de um questionário com 8 empresas, sendo duas (uma de grande e outra

de pequeno porte) em cada uma das regiões que compõem o NTI: Dois Vizinhos,

Francisco  Beltrão,  Pato  Branco  e  Fronteira.  Realizamos,  assim,  contato  com  o

representante  de  Francisco  Beltrão,  que  replicou  a  solicitação  aos  demais.  No

entanto, somente uma empresa de Pato Branco se dispôs imediatamente.

Como  não  tivemos  sucesso  na  realização  desse  modelo  de  aplicação,

conversamos com a presidência do NTI que orientou contato direto com cada uma

das 47 empresas vinculadas ao Núcleo no período12.  Sendo assim,  alteramos a

estratégia  e  decidimos  entrar  em contato  e  enviar  o  questionário  para  todas  as

empresas,  solicitando  que  as  mesmas  repassassem  aos  seus  programadores.

Fizemos contato telefônico com todas elas e descobrimos que dessas 47 empresas,

sete não tinham programadores em seus quadros (seis prestam suporte técnico,

distribuição e/ou vendas na área e uma trabalha somente com programadores de

hardware e, quando precisa, terceiriza o trabalho de programação de software).

Obtivemos resposta positiva durante os contatos telefônicos. Nesse sentido,

pudemos concluir que o contato individual com as empresas foi mais eficiente que a

solicitação realizada pelo núcleo, apesar de sua disposição em ajudar e estimular a

participação  naquele  momento.  Após  os  telefonemas,  nosso  questionário,

disponibilizado  on-line (instrumento  Survey13: Questionário para Programadores de

Software  –  Apêndice  A)  obteve  92  respostas14.  A utilização do questionário  teve

como objetivo traçar o perfil dos programadores de software da região sudoeste do

Paraná, no que concerne aspectos referentes à sua formação. Segundo Freitas et.

al. (2000, p.105), a pesquisa Survey “pode ser descrita como a obtenção de dados

12 Realizamos o contato com o NTI e com as empresas no ano de 2015, quando fizemos a coleta de
dados com os programadores. Esse quadro foi alterado no decorrer da pesquisa, como pudemos
acompanhar  na  página  do  núcleo  na  Internet,  e  atualmente  o  Núcleo  conta  com 46  empresas
vinculadas: <http://www.ntipr.org.br/empresas-participantes/>

13 Utilizamos o recurso do Google  Formulários,  que permite  a  elaboração e disponibilização de
questionários on-line. A opção por esse recurso deve-se a sua gratuidade e facilidade de comandos e
elaboração, além de ser bastante conhecido por trabalhadores da área da informática, facilitando
também para os respondentes. O mesmo atendeu perfeitamente às necessidades da pesquisa.

14 No período de 10 de julho a 02 de outubro de 2015.
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ou  informações  sobre  características,  ações  ou  opiniões  sobre  um  determinado

grupo de pessoas”.

A partir dos dados obtidos pelo questionário e da disponibilidade de seus

respondentes para entrevistas, assim como a análise dos documentos orientadores

para a formação (apresentados no Capítulo 5 desse trabalho) elaboramos o roteiro

de  entrevista  semiestruturada,  a  fim de  aprofundarmos  o  conhecimento  sobre  o

trabalho e a aprendizagem desses trabalhadores. De acordo com Triviños, 

Podemos entender por  entrevista  semiestruturada,  em geral,  aquela  que
parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses,
que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de
interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se
recebem respostas do informante. Desta maneira, o informante, seguindo
espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro
do foco principal colocado pelo investigador, começa a elaborar do conteúdo
da pesquisa (TRIVIÑOS, 2011, p.146).

Nesse  sentido,  o  Roteiro  de  Entrevista  com Programadores  de  Software

(Apêndice B) foi organizado para abordar as questões de forma ampla, a fim de que

os programadores constituíssem suas narrativas da forma que julgassem melhor e

trouxessem novos elementos para pensarmos. As questões foram divididas em três

dimensões: Dimensão da Qualificação;  Dimensão da Prática Produtiva;  Sobre as

Concepções  de  Trabalho  e  Tecnologia.  As  duas  primeiras  dimensões  foram

abordadas  em  grupos  de  questões  e  a  última  buscou  uma  articulação  com  as

informações solicitadas no questionário  survey.  Essa primeira etapa da coleta de

dados  foi  dedicada  à  perspectiva  dos  trabalhadores  sobre  seus  processos

formativos,  tanto  os  realizados formalmente  por  meio  dos cursos  de  graduação,

como os oriundos da própria prática produtiva.

Apesar da disponibilidade para entrevista manifestada em 32 respostas dos

questionários,  o  contato  feito  solicitando  uma  indicação  de  dias  da  semana  e

horários mais adequados foi  respondido somente por 19 programadores.  Após a

elaboração  de  um  calendário  de  entrevistas  e  um  novo  e-mail propondo,

individualmente, dia e horário, o número de entrevistas marcadas caiu para 16. Aos

que  deixaram  disponível  número  de  telefone,  foram  feitas  ligações  e  envio  de

mensagem para telefone celular. Insistimos no contato com os que não retornaram,

mas continuamos sem resposta. Os contatos foram realizados durante os meses de



45

setembro e outubro de 2015.

Foram  identificadas,  também,  algumas  falhas  oriundas  da  aplicação  do

questionário.  Solicitamos  às  empresas  que  repassassem  o  mesmo  aos  seus

programadores,  esclarecendo  que  esse  era  o  público-alvo  da  pesquisa.  Apesar

disso, em um dos contatos para a entrevista recebemos o retorno de um gestor de

projetos.  Isso  indica  que  é  provável  que  não  tivemos  somente  programadores

respondentes. É possível que além de gestores de projetos, testadores e analistas

também tenham recebido e até respondido. Entretanto, não temos como saber se

isso realmente aconteceu e, se aconteceu, em que quantidade, já que o questionário

é  claramente  destinado  aos  programadores  de  software.  Apesar  disso,  não

consideramos  que  essa  questão  invalide  os  dados  quantitativos,  já  que,  como

pudemos  constatar  posteriormente  nas  entrevistas,  várias  funções  podem  ser

desenvolvidas por  um único  sujeito  (analistas-programadores,  por  exemplo),  e  a

maioria  passa  por  várias  atividades  no  decorrer  da  carreira,  logo  gerentes  de

projetos  muito  provavelmente  já  trabalharam  como  programadores,  assim  como

muitos programadores trabalharam anteriormente na função de suporte ou testes.

No decorrer das entrevistas, uma das programadoras perguntou se poderia

passar  meu  contato  para  outras  mulheres  que  trabalham  com  ela  para  que

concedessem entrevista,  tendo em vista uma questão realizada sobre gênero na

área de programação. Apesar de sairmos do modelo original de adesão, respondi

positivamente. Nesse sentido, realizamos a entrevista com mais uma programadora

que não havia se manifestado nos questionários (que ela confirmou ter respondido),

e descartamos a entrevista com o gestor de projetos.

Também ocorreu o fato de um programador não graduado nem graduando

estar no grupo de entrevistados. Foi  realizada a entrevista com um programador

estudante de Ensino Médio Técnico Integrado. Condicionamos o contato somente

com graduados e graduandos, no entanto, provavelmente o programador assinalou

errado o campo da escolaridade. Diante disso, a entrevista será mencionada nas

análises, mas não constituirá parte das amostras. Também tivemos uma entrevista

marcada que não foi realizada, pois o programador não compareceu. 

Nesse sentido, temos 14 entrevistas realizadas entre 24 de outubro e 19 de

novembro de 2015, nas cidades de Dois Vizinhos, Francisco Beltrão e Pato Branco.

Apesar de não termos nenhum programador da região da Fronteira (já que o NTI é

organizado em 4 regiões: Pato Branco, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão e Fronteira),
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não consideramos que isso acarrete prejuízos graves para a coleta de dados, pois

proporcionalmente  a  concentração  de  empresas  é  muito  maior  nas  outras  três

regiões – como comprovado nos questionários respondidos e nos contatos com as

empresas. A duração das conversas variou de 30 minutos a 1 hora e 37 minutos,

sendo a maioria foi em torno de 1 hora, correspondendo ao planejamento do roteiro

que foi elaborado para ser cumprido entre 30 minutos e 1 hora. Segue quadro com a

ordem das entrevistas, os nomes fictícios dos entrevistados, local e o tempo de cada

entrevista, além da graduação do programador:

Nome Fictício Idade Cidade Tempo Graduação

01 Lucas 22 anos Francisco Beltrão 1:25:57
Cursando Sistemas de

Informação (IES privada)

02 Carlos 20 anos Francisco Beltrão 1:15:38
Cursando Sistemas de

Informação (IES privada)

03 Rodrigo 22 anos Pato Branco 1:09:39
Concluiu Tecnologia em

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas (IES pública)

04 Carolina 22 anos Francisco Beltrão 1:03:00
Cursando Sistemas de

Informação (IES privada)

05 Eduardo 21 anos Pato Branco 1:03:04
Concluiu Tecnologia em

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas (IES pública)

06 Luíza 26 anos Pato Branco 0:58:10
Concluiu Tecnologia em

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas (IES pública)

07 Maurício 26 anos Pato Branco 0:50:57
Concluiu Tecnologia em

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas (IES pública)

08 Marcos 21 anos Pato Branco 0:47:32
Cursando Sistemas de

Informação (IES privada)

09 Tiago 24 anos Pato Branco 0:41:39
Concluiu Tecnologia em

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas (IES privada)

10 Gabriel 22 anos Pato Branco 1:36:00
Concluiu Tecnologia em

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas (IES pública)

11 Murilo 25 anos Pato Branco 0:47:34
Concluiu Tecnologia em

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas (IES privada)

12
Entrevista
Excluída

13 Pedro 23 anos Dois Vizinhos 0:31:00
Concluiu Sistemas de

Informação (IES privada)

14 Antônio 22 anos Pato Branco 1:01:06
Concluiu Tecnologia em

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas (IES pública)
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15 Cecília 24 anos Pato Branco 0:43:23
Concluiu Sistemas de

Informação (IES privada)

Quadro 2 – Programadores de Software Entrevistados
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados de pesquisa (2015)

Sendo assim, tivemos a participação de dez graduados e quatro graduandos,

dos quais seis estudam/estudaram em instituições públicas e oito em instituições

privadas de ensino, nos cursos de Sistemas de Informação (seis) e Tecnologia em

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (oito). As entrevistas foram gravadas em

áudio  e  resultaram  em  19  horas  e  35  minutos  de  informações,  que  transcritas

representam aproximadamente 250 páginas de material para análise. As entrevistas

foram realizadas nas cidades dos programadores. Em relação aos locais, indicamos

sugestão nos e-mails, mas deixei livre para que sugerissem lugares da preferência

deles. A maioria das entrevistas foi realizada na biblioteca de uma IES, mas também

realizamos em cafeterias e sorveterias. Esperava-se que em locais menos formais,

como nas cafeterias, o entrevistado ficasse mais à vontade para falar que no espaço

institucional.  No entanto,  isso  não se  confirmou.  A personalidade  dos indivíduos

orientou os rumos da conversa: os mais tímidos,  independente do lugar,  falaram

menos;  assim  como  os  mais  extrovertidos,  também  independente  de  onde  a

entrevista  aconteceu,  falaram  mais.  A postura  da  pesquisadora  também  foi  se

transformando  no  decorrer  das  entrevistas,  sendo  que  a  forma  de  perguntar

adequava-se à abertura maior ou menor dos entrevistados. Com os mais objetivos,

acrescentamos questões para explorar mais as informações que estavam restritas,

com os mais falantes, deixamos à vontade, sem interferir muito.

A elaboração do roteiro de entrevistas levou em consideração a necessidade

de extração de dados brutos sobre o trabalho e formação dos programadores. A

intenção  foi  apresentar  questões  mais  genéricas  e  verificar  quais  categorias

apareceriam  mais.  Também  desconhecíamos  o  cotidiano  de  trabalho  desses

profissionais, logo a entrevista cumpriu com a função de nos auxiliar nesse quesito. 

Na sequência, passamos a uma segunda fase de coleta de dados com as

Instituições de Ensino Superior (IES), com a finalidade de conhecer os cursos e seus

objetivos formativos, bem como entender a relação ou não com o setor produtivo.

Inicialmente,  não tínhamos a intenção de realizar entrevistas,  já  que os Projetos

Pedagógicos  de  Curso  poderiam  apresentar  a  versão  oficial  e  materializada  da
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perspectiva formativa das IES. No entanto, além da dificuldade de acesso a esses

documentos por parte das IES privadas, também consideramos que os documentos

não expressam com precisão a formação ofertada, já que pode existir uma distância

entre  os  projetos  e  sua  realização.  Diante  disso,  entramos  em contato  com as

instituições que ofertam cursos presenciais na área de Tecnologia da Informação na

região  Sudoeste  do  Paraná.  Do  levantamento  inicial  da  pesquisa,  realizado  na

elaboração do nosso primeiro projeto, uma das IES finalizou suas atividades, outra

descontinuou um dos cursos, e outra, ainda, iniciou um novo curso no ano de 2017.

Essas informações são detalhadas no Capítulo 5.

Curso IES Cidade

1 Sistemas de Informação IES 1 – Pública Palmas

2 Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas

IES 2 – Privada Clevelândia

3 Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas

IES 3 – Pública Pato Branco

4 Engenharia de Computação IES 3 – Pública Pato Branco

5 Sistemas de Informação IES 4 – Privada Pato Branco

6 Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas

IES 5 – Privada Pato Branco

7 Engenharia de Software IES 5 – Privada Pato Branco

8 Sistemas de Informação IES 6 – Privada Dois Vizinhos

9 Engenharia de Software IES 7 – Pública Dois Vizinhos

10 Sistemas de Informação IES 8 – Privada Francisco Beltrão

11 Sistemas de Informação IES 9 – Privada Francisco Beltrão

12 Licenciatura em Informática IES 10 – Pública Francisco Beltrão

13 Sistemas de Informação IES 11 – Privada Capanema

Quadro 3 – Cursos na Área de Tecnologia da Informação da Região, IES e Cidade
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados de pesquisa (2017)

Optamos,  então,  pela  entrevista  com  os  Coordenadores  dos  Cursos,

considerando  que  esses  poderiam expor  tanto  as  definições  dadas  pelos  PPCs

como também falar sobre a realidade vivida nos cursos. Inicialmente fizemos contato

telefônico  a  fim de verificar  a  possibilidade de entrevista  com 12 coordenadores

(todos homens). Já nessa etapa inicial,  não conseguimos conversar com 2 deles

(não puderam atender  os  telefonemas em nenhum dos  contatos  e  também não
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retornaram a ligação). Os demais foram solícitos e concordaram com as entrevistas.

Foi encaminhado, então, o Roteiro da Entrevista por e-mail, assim como definidas as

possíveis datas para a realização da conversa. Dos 10 contatos, 8 foram agendados

e  os  outros  2  não  retornaram  com  a  disponibilidade  de  data  e  também  não

atenderam  os  telefonemas  posteriores  ou  responderam  aos  e-mails.  Ao  final,

concluímos com 8 entrevistas, referentes a 9 cursos de graduação, com a duração

média de 45 minutos. Os dados obtidos nessa etapa são analisados no Capítulo 5

dessa tese.

Coordenador Cidade IES Duração Curso(s)

1 Coordenador A Palmas IES 1 – Pública 0:40:07 Sistemas de Informação

2 Coordenador B Pato Branco IES 3 – Pública 1:49:20
Tecnologia em Análise e

Desenvolvimento de
Sistemas

3 Coordenador C Pato Branco IES 3 – Pública 0:46:05 Engenharia de Computação

4 Coordenador D Pato Branco IES 4 – Privada 0:45:35 Sistemas de Informação

5 Coordenador E Pato Branco IES 5 – Privada 0:29:22

Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de

Sistemas e Engenharia de
Software

6 Coordenador F Dois Vizinhos IES 6 – Privada 0:46:49 Sistemas de Informação

7 Coordenador G Dois Vizinhos IES 7 – Pública 0:49:09 Engenharia de Software

8 Coordenador H
Francisco

Beltrão
IES 10 – Pública 0:45:15 Licenciatura em Informática

Quadro 4 – Coordenadores de Curso Entrevistados
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados de pesquisa (2017)

Também tínhamos uma terceira etapa de coleta de dados. Essa com o setor

produtivo, representado pelo Núcleo de Tecnologia da região, considerando que o

mesmo congrega as concepções e interesses do Arranjo Produtivo Local. A busca

por entrevista com a diretoria do NTI iniciou juntamente com a fase de coleta de

dados  com  os  programadores,  sendo  sempre  protelada.  Voltamos  a  contatar  a

instituição  após  as  entrevistas  com  os  coordenadores  de  curso,  e  obtivemos

inicialmente  um retorno  positivo,  que  posteriormente  não  se  concretizou.  Fomos

informados por telefone que as mudanças na diretoria demandariam um tempo para

que  a  nova  direção  se  inteirasse  das  informações.  O novo  contato  realizado  já

apontou  perspectivas  pessimistas,  sendo  que  nos  solicitaram  por  e-mail quais
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seriam as questões a serem tratadas na entrevista,  e mais tarde nos dariam um

retorno, que não aconteceu. Diante disso, resolvemos elaborar um questionário on-

line,  em que constavam as perguntas do Roteiro de Entrevista,  que talvez fosse

melhor recebido. Decidimos, então, não focar somente no NTI, mas nos outros dois

núcleos locais, de Dois Vizinhos e Francisco Beltrão, com o envio do questionário

para todos. Essa decisão originou-se a partir de informações obtidas nas entrevistas

com os coordenadores de curso, informações essas que apontavam para uma não

unicidade  em  torno  do  NTI.  Nenhum  retornou  as  respostas.  Sendo  assim,  a

caracterização do setor restringiu-se a pesquisas já realizadas e publicadas sobre o

mesmo, e não pudemos levantar quais as demandas formativas e a avaliação do

setor  sobre a formação realizada.  Logo,  a  etapa 3 de coletas  de dados não foi

concretizada.

Apresentaremos,  ainda  nesse  capítulo,  o  perfil  dos  programadores  de

software e  as  informações  obtidas  nos  questionários  respondidos  por  esses

trabalhadores. As informações obtidas nas entrevistas serão analisadas no decorrer

do trabalho, assim como serão retomadas algumas das questões aqui apresentadas,

com a finalidade de correlacionar com os demais dados.

2.2.1 Sujeitos da Pesquisa: Perfil dos Programadores de Software do Sudoeste do

Paraná

O  questionário  foi  elaborado  com  a  finalidade  de  traçar  o  perfil  dos

programadores  de  software da  região  Sudoeste  do  Paraná  que  trabalham  nas

empresas vinculadas ao NTI. É importante destacar que essas são apenas algumas

das empresas do setor de tecnologia na região. Estima-se que sejam mais de 20015

empresas  nesse  setor,  sendo  que  muitas  delas  atuam  no  desenvolvimento  de

software. Diante disso, nosso trabalho contempla uma parte do APL de TI da região,

um recorte de amostra intencional.

A elaboração do questionário levou em consideração características gerais

desses  trabalhadores,  como  idade,  gênero,  cor,  estado  civil  e  cidade  em  que

15 Informação obtida em conversa informal com membro do NTI, em junho de 2015.
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trabalha.  Além  disso,  buscamos  identificar  o  tempo  de  atuação  na  área  de

programação, a quantidade de empresas em que trabalhou, o tempo em que está na

empresa  atual  e  a  quantidade  de  trabalhadores  dessa  empresa.  Também

questionamos sobre a organização coletiva ou individual do trabalho e a quantidade

de linguagens de programação16 que domina. Na sequência, abordamos os aspectos

da formação:  nível  de  escolaridade,  curso  e  instituição dos que  são  graduados,

cursos  de  formação  continuada  e  sua  opinião  sobre  a  formação.  Por  fim,

perguntamos sobre a concordância ou discordância com algumas concepções de

tecnologia que consideramos bastante veiculadas em vários meios, inclusive nos

documentos orientadores da formação de nível superior na área.

Nossa coleta de dados nos levou ao seguinte perfil geral dos trabalhadores

sujeitos dessa pesquisa: a grande maioria é composta por homens, jovens, brancos,

solteiros e sem filhos. São 89,1% homens e apenas 10,9% mulheres, sendo que a

maioria  tem entre  23  e  27  anos  (42,4%),  seguidos  do  grupo  de  18  a  22  anos

(29,3%),  não  tendo  nenhum  trabalhador  com  mais  de  48  anos.  60,9%  dos

respondentes são solteiros e 82,6% não tem filhos. 91,3% se declararam brancos,

seguidos de 7,6% de pardos e 1,1% amarelos, não havendo negros nem indígenas

no grupo. Responderam trabalhadores de Pato Branco (77,2%), Francisco Beltrão

(10,9%), Dois Vizinhos (9,8%), Barracão (1,1%) e Santa Izabel d'Oeste (1,1%).

A seguir, os dados sobre gênero, idade e cor são apresentados para melhor

visualização nos Gráficos 1, 2 e 3:

Gráfico 1 – Gênero dos Programadores de Software do Sudoeste do Paraná
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados de pesquisa (2015)

16 Linguagem  de  programação  é  um  conjunto  sintático  e  semântico  com  a  finalidade  de  dar
instruções ao computador. São várias as linguagens, todas partem da lógica computacional mas se
expressam em sintaxes diferenciadas.

Homens
Mulheres



52

Gráfico 2 – Idade dos Programadores de Software do Sudoeste do Paraná
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados de pesquisa (2015)

         

Gráfico 3 – Cor dos Programadores de Software do Sudoeste do Paraná
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados de pesquisa (2015)

De acordo com o Relatório do Observatório Softex de 2012, “A IBSS17 conta

com uma força de trabalho jovem. Em 2009, 51% dos PROFSSs18 possuíam de 18 a

29 anos de idade. Eles fazem parte da denominada Geração Y” (SOFTEX, 2012,

p.285). Bridi e Motim (2014) também destacam esse perfil ao analisarem a indústria

de informática no Paraná, destacando a predominância de trabalhadores jovens do

sexo  masculino,  confirmando  o  perfil  nacional.  Sobre  essa  questão,  em  outra

17 Indústria Brasileira de Software e Serviços de TI (IBSS)

18 Profissionais assalariados com ocupações diretamente relacionadas com software e serviços de TI
(PROFSSs)
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pesquisa sobre o setor, as autoras afirmam que

O perfil  dos  trabalhadores  em TI  parece  contribuir  para  que  haja  maior
flexibilidade nos contratos, pois a pesquisa revela que, em geral, são jovens,
do sexo masculino  e  solteiros.  Ainda,  no  que  se refere  à  formação e à
qualificação,  esses  trabalhadores  possuem ensino  superior  completo  ou
incompleto, além de cursos na área (graduação, ensino médio técnico ou
outros  cursos  mais  específicos).  Os  contratos  flexíveis  lhes  permitem
conciliar estudo e trabalho e receber um pouco mais, algumas vezes livres
dos encargos, por exemplo (BRIDI e MOTIM, 2013, p.115).

A questão de gênero na profissão, discutida por Castro (2011), nos leva a

concluir que a região Sudoeste do Paraná tem dados ainda mais tímidos sobre a já

baixa presença de mulheres na área de TI no Brasil. Em sua pesquisa, a autora

conclui que “[…] as mulheres correspondem a aproximadamente 19% do total de

profissionais de TI do país que, segundo a amostra, somam mais de meio milhão de

pessoas. A média de idade dos homens do setor é de 31 anos e das mulheres, 32”

(CASTRO, 2011. p.6). No sudoeste paranaense, nossos dados chegam a apenas

10,9% de mulheres no setor.

Diante  disso,  podemos  inferir  que  o  grupo  corresponde  ao  padrão  de

homens jovens e brancos que são retratados socialmente como os produtores de

tecnologia. O que nos leva a pensar que é uma área em que determinados grupos

sociais não estão inseridos, especialmente mulheres e negros. A questão deve ser

mais grave ainda quando se trata de pessoas trans, que acabamos não abordando

no questionário. A questão geracional também se faz presente, considerando que,

por  serem  jovens,  esses  trabalhadores  muito  provavelmente  cresceram  em  um

contexto em que a inserção da tecnologia da informação no cotidiano já se fazia

presente  e  não  se  restringia  a  ambientes  corporativos  de  trabalho,  como  para

gerações anteriores.

Os programadores pesquisados não foram indagados sobre média salarial

por orientação de um dos contatos dentro do Núcleo, que disse que tratar dessa

questão poderia ser um impeditivo para a colaboração das empresas. Também não

entramos  na  questão  da  renda  familiar  ou  situação  sócio-econômica  desses

trabalhadores, o que nos impossibilita de saber a qual estrato de classe pertencem.

No entanto, podemos inferir que não se tratam de sujeitos em grupos absolutamente

marginalizados,  se  olharmos para  os  dados de acesso ao Ensino Superior  que,

historicamente – mesmo considerando o aumento do acesso nos últimos anos – é
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destinado a grupos sociais mais privilegiados (especialmente quando se trata de

universidades públicas).

Quando questionados sobre o tempo em que trabalham no segmento de

informática, predominou a resposta de 4 a 6 anos, com 28,3%, seguidos de 1 a 3

anos com 26,1% e 7 a 9 anos com 20,7%. Dos 92 respondentes, apenas 19 tem

mais de 10 anos na área, o que é absolutamente compreensível considerando que é

uma área nova e, especialmente no sudoeste do Paraná, tem se desenvolvido nos

últimos anos, apesar da existência de cursos na área há muito mais tempo (um

deles  iniciou,  sob  outra  nomenclatura,  em  1987),  além  do  fato  de  serem

trabalhadores jovens. 

         Gráfico 4 – Tempo de Trabalho dos Programadores de Software na área de TI, SO/PR
         Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados de pesquisa (2015)

Em relação  à  pergunta  sobre  o  número  de  empresas  do  setor  em que

trabalhou  desde  o  início  de  sua  carreira,  59,8% já  passaram por  duas  ou  três

empresas, 31,5% iniciaram e permanecem na mesma empresa, 6,5% já trabalharam

em quatro ou cinco empresas diferentes e 2,2% já trabalharam em mais de seis

empresas. 38% dos programadores que responderam aos questionários estão de

um a três anos na empresa atual. Apesar de 31,5% estar na mesma empresa desde
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o início da carreira, é possível observar certa rotatividade se consideramos que são

trabalhadores jovens e com pouco tempo de carreira (como demonstraram os dados

sobre tempo de trabalho na área). Essa é uma característica do modelo de produção

flexível,  e  nessa  área  nem  sempre  se  constitui  como  uma  problemática,  como

demonstram Bridi e Motim (2014)  em sua pesquisa com trabalhadores do setor na

capital paranaense. Segundo análises das autoras,

[…] Obtivemos depoimentos de alguns trabalhadores que diziam valorizar a
flexibilidade  e  a  rotatividade  no  trabalho  como  forma  de  obter  novas
experiências profissionais, enfrentar novos desafios, atualizar e diversificar
seus  conhecimentos  na  área,  sendo estas  as  razões apresentadas pela
preferência por um trabalho flexível e instável (muitas vezes por projetos)
em lugar da estabilidade de uma carreira em uma única empresa e de um
vínculo contratual por prazo indeterminado. Porém, entre os menos jovens,
em fase de constituir família e depois de já formados em cursos superiores,
a tendência das respostas era diferente. Apresentavam maior preocupação
em ganhar mais dinheiro, passar em um concurso ou procurar um vínculo
mais estável, que garantisse melhores condições de vida para si e para a
família – alguma perspectiva de segurança para o futuro (BRIDI; MOTIM,
2014, p.372).

Com relação ao porte das empresas temos o seguinte: 29,3% trabalham em

empresas que têm de 100 a 200 trabalhadores; 27,2% são empresas que têm entre

10 e 50 trabalhadores; 13% tem de 50 a 100 e outros 13% de cinco a dez; 10,9%

das  empresas  têm mais  de  200  trabalhadores  e  6,5% menos  de  cinco.  Para  a

produção de software, classificada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

– IBGE como setor de serviços, pode-se considerar que empresas com mais de 100

trabalhadores têm um porte grande19. Nesse sentido, a maioria das empresas em

que  trabalham  os  programadores  que  participaram  da  pesquisa  são  grandes  e

médias. Uma hipótese é que o fator que pode ter determinado a presença tímida de

micro  e  pequenas  empresas  é  o  recorte  da  pesquisa:  empresas  vinculadas  ao

Núcleo de Tecnologia da Informação do SO PR. Como não conseguimos realizar a

terceira etapa da pesquisa – entrevista com o o NTI, não pudemos comprovar ou

refutar essa hipótese.

Dos respondentes, 98,9% trabalham na empresa contratante, somente 1,1%

trabalham alocados na empresa cliente e nenhum trabalha em Home Office. 35,9%

responderam  que  nunca  precisam  realizar  atividades  para  além  do  horário  de

19 De acordo com o IBGE, o porte das empresas para comércio e serviços, definido pelo número de
trabalhadores se configura como: Micro, até 9 trabalhadores; Pequena, de 10 a 49; Média, de 50 a
99; e Grande, mais de 100 trabalhadores. 
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trabalho, os demais realizam de duas a três vezes por mês (30,4%), diariamente

(19,6%), de duas a três vezes por semana (8,7%) ou com outra frequência (5,4%).

Essas características contrariam o padrão geral de trabalhadores da área de TI, que

tem  seus  contratos  flexibilizados.  Pesquisas  no  APL  de  Curitiba  e  Região

Metropolitana indicam, inclusive,  a presença significativa de contratos no modelo

pessoa jurídica  (BRAUNERT,  2013 e  PEREIRA, 2013).  Uma hipótese para  essa

discrepância é o fato de o APL da região sudoeste ainda ser novo e, por isso, não

estar absolutamente “adaptado” aos padrões. O que não significa que o mesmo está

“livre” desse modelo, já que uma das empresas disse por telefone que não poderia

participar da pesquisa pois não tem programadores contratados e que se utiliza de

serviço  terceirizado.  A  terceirização  talvez  constitua  um  objeto  interessante  de

investigação no APL do SO do PR, principalmente a partir da regulamentação da

terceirização para atividades-fim, após a reforma trabalhista de 2017.

Entre os programadores, 79,3% consideram que seu trabalho é uma parte

do processo; 16,3% acreditam que é a parte mais importante do processo; 4,3%

entende que seu trabalho é completo, sem necessidade de outras partes realizadas

por  outros  trabalhadores.  Do  total,  57,6%  realizam  o  trabalho  tanto  de  forma

individual  como  em  equipes,  25%  desenvolvem  a  maior  parte  de  seu  trabalho

individualmente e 17,4% realizam a maior parte em equipes. Esses dados ainda são

incipientes  e  não  dizem muito  sobre  a  organização  do  trabalho,  que  foi  melhor

investigada  nas  entrevistas.  No  entanto,  apontam  que  não  há  independência  e

completude na atividade, visto que a maioria a considera como uma parte (mesmo

que seja a parte mais importante) e a realiza (mesmo que parcialmente) na relação

com outros trabalhadores.

Deixamos aberto o campo para descrição das linguagens de programação

que  os  trabalhadores  utilizam.  Do  total,  de  respondentes  dessa  questão  (65

programadores),  apenas  10  afirmaram  utilizar  apenas  uma  linguagem  de

programação,  22  disseram  que  utilizam  dois  tipos  de  linguagem,  16  usam  três

linguagens, 8 trabalham com quatro linguagens e 9 usam cinco linguagens ou mais,

sendo  que  1  citou  trabalhar  com  9  linguagens  diferentes.  Linguagens  de

programação  são  complexas,  e  o  fato  da  maioria  dominar  mais  de  duas  é  um

indicativo das exigências feitas pelo mercado na área de TI. Entre as linguagens

mais citadas estão Java e Delphi.

Sobre a formação escolar, podemos observar que há uma alta escolarização
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desses trabalhadores,  mas que a mesma não é fator definitivo para adentrar no

mercado de trabalho, já que seis desses trabalhadores não estão nem cursando

graduação  –  três  nem concluíram o  Ensino  Médio.  26,1% tem Ensino  Superior

incompleto e a maioria, 67,5%, são trabalhadores graduados. Dos que fizeram ou

fazem  Ensino  Superior,  a  maioria  concentra-se  em  cursos  de  formação  de

tecnólogos  –  Tecnologia  em Análise  e  Desenvolvimento  de  Sistemas  (39,1%)  e

Tecnologia  em  Sistemas  para  Internet  (2,2%);  e  bacharelado  em  Sistemas  de

Informação (39,1%). 6,5% fizeram/fazem cursos de Engenharia.

Tabela 1 – Nível de Ensino dos Programadores de Software do Sudoeste do Paraná - 2015 

Nível de Ensino Programadores %

Ensino Médio Incompleto 3 3,3%

Ensino Médio Completo 2 2,2%

Curso Técnico Incompleto 0 0%

Curso Técnico Completo 1 1,1%

Ensino Superior Incompleto 24 26,1%

Ensino Superior Completo 25 27,2%

Especialização Incompleta 9 9,8%

Especialização Completa 26 28,3%

Mestrado Incompleto 1 1,1%

Mestrado Completo 1 1,1%

Doutorado Incompleto 0 0%

Doutorado Completo 0 0%

Fonte: Dados da Pesquisa (2015)

No  que  diz  respeito  à  escolarização,  os  trabalhadores  do  Sudoeste  do

Paraná  compõem  as  estatísticas  nacionais,  em  que  o  índice  de  profissionais

cursando  graduação  é  consideravelmente  maior  que  os  que  possuem  menor

escolaridade e o número de já graduados (com ou sem especialização, mestrado ou

doutorado)  representa  a  maioria.  Logo,  reitera-se  a  afirmação  de  que  são

trabalhadores com altos índices de escolarização. Conforme o Relatório da Softex:

A  participação  de  profissionais  com  nível  de  escolaridade  superior
incompleto no total de PROFSSs empregados na IBSS praticamente dobra
ao longo do período 2003 a 2009. Em 2003, eles representavam 11,8% do
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total e, em 2009, 22,0%.
Os profissionais com até ensino médio completo, por sua vez, apresentaram
a menor taxa de expansão anual média para os anos considerados (7,2%
a.a.). A sua participação no total dos PROFSSs da IBSS cai de 35,1%, em
2003, para 25,6%, em 2009. Ou seja, aparentemente, os profissionais com
superior incompleto vêm substituindo aqueles com mais baixa escolaridade.
Os PROFSSs com superior completo seguem sendo a maioria. No entanto,
a taxa média de crescimento do número de profissionais com esse nível de
escolaridade, no período 2003 a 2009, 12,5% a.a.,  é inferior à verificada
para  a  de  profissionais  com superior  incompleto  (25,4% a.a.)  (SOFTEX,
2012, p.287 e 288).

Com relação aos cursos em que estudaram ou estudam os programadores

da região Sudoeste, é possível destacar que Sistemas de Informação e Tecnologia

em Análise e Desenvolvimento de Sistemas prevalecem sobre os demais, pois são

ofertados em maior número e há mais tempo na região, como pudemos comprovar

com as entrevistas  realizadas com os coordenadores  de cursos  das  IES.  Outra

questão  que  podemos  destacar  é  que  esses  cursos  são  ofertados  em  período

noturno, o que implica na sua adesão por trabalhadores-estudantes. Outro destaque

é que cursos como Engenharia de Computação e de  Software e Licenciatura em

Informática (que apesar de não ter foco no trabalho de programação, oferece as

bases para tal) têm sua oferta recente em relação aos demais. O questionário só

mencionou os ofertados na região.

Tabela 2 – Curso realizado pelos Programadores de Software do Sudoeste do Paraná que
fizeram Graduação - 2015 

Curso de Graduação Programadores %

Engenharia de Computação 1 1,1%

Engenharia de Software 5 5,4%

Licenciatura em Informática 0 0%

Sistemas de Informação 36 39,1%

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas

36 39,1%

Tecnologia em Sistemas para Internet 2 2,2%

Não fiz/faço Curso Superior 7 7,6%

Outros 9 9,8%

Fonte: Dados da Pesquisa (2015)

Entre os programadores que responderam nosso questionário, 41,3% não

realizaram  cursos  de  aperfeiçoamento  nos  últimos  12  meses.  Entre  os  que

realizaram, 39,1% o fizeram fora do horário de trabalho, 9,8% realizaram cursos em
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horário de trabalho, 7,6% fizeram cursos que ocupavam algumas horas de trabalho

e também tempo além da jornada de trabalho e 2,2% assinalaram “Outros” para a

questão sobre o horário em que foram ministrados cursos de atualização. Também

questionamos  se  consideram  que  cursos  de  aperfeiçoamento/atualização  são

necessários  nessa  área  de  atuação.  80,4%  afirmaram  que  sim,  porque  novos

conhecimentos são exigidos constantemente; 13% responderam a alternativa sim,

desde que tenham relação direta com meu trabalho; 5,4% concordam que sim, pois

auxilia a ganhar espaço no mercado de trabalho; e 1,1% assinalou que não, porque

os conhecimentos necessários podem ser aprendidos individualmente, por tutoriais

e/ou tentativa e erro.

A partir desses dados, é possível afirmar que o tempo de qualificação para o

trabalho ocupa parte do tempo de não-trabalho de boa parte dos programadores. E,

apesar de 80,4% considerar os cursos como necessários pelas exigências da área,

uma quantidade significativa não fez cursos nos últimos 12 meses, o que nos leva a

considerar que suas rotinas de trabalho e vida podem ter impedido esses estudos,

além do fato de  muitos  serem trabalhadores e  estudantes  da graduação,  o  que

implica  na  inexistência  de  tempo  disponível  para  essas  atividades.  Sobre  os

conteúdos  dos  cursos  de  graduação  e/ou  dos  cursos  de

aperfeiçoamento/atualização  de  que  já  participou,  48,9%  concordam  que  são

absolutamente necessários para a realização do trabalho; 45,5% dizem que foram

importantes, mas pouco se aplicam à realização do trabalho; 1,1% afirmaram que

não tem nenhuma relação com o trabalho e  4,5% assinalaram ter  outra opinião

sobre tais cursos.

Quando  perguntados  sobre  como  foram  aprendidos  os  conhecimentos

exigidos  para  o  trabalho,  afirmaram  que  foram  predominantemente  no  próprio

trabalho  (58,2%),  de  forma  autodidata  (28,6%),  em  cursos  técnicos  e

profissionalizantes (9,9%) e na graduação (3,3%). É importante destacar o papel

pouco relevante da graduação na formação para o trabalho, mesmo sendo a maioria

dos trabalhadores graduados. O destaque é para o aprendizado na própria prática

produtiva e a existência de uma porcentagem considerável de autodidatismo.
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         Gráfico 5: Locais de Predominante Aprendizagem Programadores de Software SO/PR
         Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados de pesquisa (2015)

Podemos  inferir,  a  partir  dessas  informações,  que  o  discurso  sobre  a

necessidade  de  qualificação  é  mais  importante  que  a  qualificação  em  si.  Os

trabalhadores  afirmam  ser  necessário  e  importante  tais  cursos,  mas  a  não

participação neles não interfere na realização do trabalho ou empregabilidade. Isso

talvez  possa  ser  melhor  compreendido  quando  observamos  que  a  maior  parte

aprende no próprio trabalho ou de forma autodidata. E uma questão a se destacar é

que somente 3,3% consideram que a aprendizagem dos conhecimentos exigidos

para a realização do trabalho foram predominantemente aprendidos na graduação.

Outro elemento a se pensar, a partir desses dados, é a especificidade do

trabalho realizado, que não pode ser atendida pela graduação, que é uma formação

geral. Diante disso, cabe às empresas o processo de qualificação específica para o

trabalho, já que a base da formação foi ofertada nos cursos de graduação. Há ainda

o fato do curso ser um importante passo para o ingresso no setor produtivo, mesmo

que os conhecimentos aprendidos não sejam diretamente “aplicáveis” nos diversos

campos  de  atuação  do  programador  –  que  lida  com  a  agilidade  em  que  se

transformam  as  formas  de  fazer  no  processo  de  desenvolvimento  de  software.

Essas questões foram retomadas nas entrevistas e serão analisadas nos capítulos

seguintes.

Sobre  a  opinião  acerca  das  afirmações  sobre  Tecnologia  elencadas  no

questionário, os dados são os seguintes:

Graduação
Cursos Técnicos e 
Profissionalizantes
Trabalho
Autodidata
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Tabela 3 – Opiniões sobre Tecnologia dos Programadores de Software do Sudoeste do Paraná
– 2015

Discordo
completame

nte 

Discordo
parcialmente

Não
concordo

nem
discordo 

Concordo
parcialmente

Concordo
completame

nte 

A tecnologia determina os rumos da 
sociedade atual.

2,2% 1,1% 3,3% 48,9% 44,6%

A tecnologia não é boa ou má. Isso 
depende do uso que fazemos dela.

2,2% 1,1% 4,3% 17,4% 75%

A tecnologia é socialmente construída 
nas relações sociais.

3,3% 7,6% 30,4% 48,9% 9,8%

Não é possível inserir-se no mundo atual 
sem se apropriar da tecnologia.

1,1% 7,6% 16,3% 51,1% 23,9%

A tecnologia é resultado do trabalho 
social da humanidade.

4,3% 6,5% 33,7% 33,7% 21,7%

O trabalho com tecnologia é responsável 
pelo desenvolvimento social e econômico
da sociedade.

2,2% 6,5% 21,7% 50% 19,6%

O trabalho de programação de softwares
exige conhecimentos científicos.

6,5% 14,1% 17,4% 38% 23,9%

O trabalho de programação de softwares 
exige conhecimentos técnicos.

3,3% 0% 5,4% 20,7% 70,7%

O trabalho de programação de softwares 
exige criatividade e autonomia.

1,1% 1,1% 6,5% 35,9% 55,4%

O trabalho nessa sociedade está 
submetido à tecnologia.

3,3% 7,6% 28,3% 42,4% 18,5%

Fonte: Dados de Pesquisa (2015)

Esses  dados,  que  buscavam uma  visão  inicial  sobre  as  concepções  de

Trabalho e Tecnologia, apontam para uma perspectiva de determinismo tecnológico,

além de indicar aspectos das teses sobre neutralidade da tecnologia, considerando

que  as  afirmações  referentes  a  essas  teorias  (que  serão  melhor  abordadas  no

Capítulo 4) constituem a ampla concordância dos respondentes. O que já não é

observado em afirmações sobre uma visão mais crítica sobre tecnologia,  já que

somente  9,8%  concordam  plenamente  com  a  afirmação  de  que  a  tecnologia  é

construída nas relações sociais. No entanto, também não há discordância absoluta
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com as perspectivas críticas. Essa contradição nos permite inferir que, apesar de

excludentes  no  campo  teórico,  as  perspectivas  sobre  tecnologia  e  sociedade

apresentadas nas afirmações convivem nos discursos desses trabalhadores.

A grande maioria acredita que a produção de softwares exige conhecimentos

científicos,  técnicos,  criatividade  e  autonomia,  sendo  que  o  maior  índice  de

discordância está na afirmação de que “O trabalho de programação de  softwares

exige conhecimentos científicos”, com 6,5% para Discordo Completamente e 14,1%

para  Discordo  Parcialmente.  Já  a  exigência  de  conhecimentos  técnicos  é

reconhecida por mais de 90%, considerando os índices de concordância completa e

parcial.  E  a  maior  porcentagem  dos  respondentes  entende  que  o  trabalho  é

submetido  à  tecnologia.  Essas  afirmações  serão  retomadas  posteriormente  nas

entrevistas  e,  então,  poderemos  compreender  melhor  esses  índices  e  as

contradições presentes nas respostas.

Esse é, portanto, o perfil geral do trabalhador sujeito de nossa pesquisa. É

válido destacar que entendemos que a coleta desses dados pode não representar a

totalidade  desses  trabalhadores.  No  entanto,  quando  uma  maioria  afirma

determinadas  concepções  ou  apresenta  determinadas  características,  podemos

entender que essas compõem, de certa forma, a hegemonia nesse campo. Logo, a

pouca presença feminina na área de programação, explícita e visível, evidencia que

nossa sociedade hegemonicamente exclui mulheres da produção de tecnologia, por

exemplo. Diante disso, os dados quantitativos corroboram os dados qualitativos, que

debateremos no decorrer da tese.
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3. TRABALHO, REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA DO CAPITAL E O TRABALHO 

IMATERIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Esse  capítulo  tem  por  objetivo  apresentar  elementos  sobre  os  debates

acerca da categoria  trabalho  e  a  reestruturação produtiva  do capital,  por  serem

questões  fundamentais  para  a  compreensão  do  nosso  objeto  de  pesquisa.  Por

partirmos do pressuposto da centralidade do trabalho nos encaminhamentos teórico-

metodológicos da pesquisa, bem como por constituir-se em uma das categorias de

análise  principais,  apresentaremos  uma  breve  discussão  sobre  as  dimensões

ontológica e histórica e abordaremos elementos da história recente. Nesse contexto

de intensificação do trabalho e de sua precariedade é que se deu a emergência da

categoria de trabalhadores de software, que são atingidos por essas consequências

ao  mesmo  tempo  em  que  seu  trabalho  contribui  para  sua  ampliação.

Apresentaremos,  por  fim,  uma  breve  revisão  acerca  da  questão  do  trabalho

imaterial.

3.1 O Trabalho e sua Polissemia: aspectos ontológicos e históricos

A categoria trabalho, amplamente debatida no campo das ciências humanas

e sociais, constitui-se em uma categoria polissêmica, e assim passível de diferentes

abordagens e concepções. Vamos nos ocupar, portanto, em delimitar a concepção

de trabalho a  que nos referenciaremos no decorrer  deste  texto,  a  qual  explicita

também  os  caminhos  metodológicos  adotados  nesta  pesquisa.  Partimos  do

pressuposto de que o trabalho engloba uma dimensão ontológica e uma dimensão

histórica, ambas intrínsecas do ponto de vista ontológico, apesar de apresentarem

um  distanciamento  historicamente  constituído.  Isso  significa  que  não  é  possível

dissociar a dimensão ontológica da histórica, mesmo que os processos históricos

tenham definido a cisão ideológica entre essas dimensões.

Por dimensão ontológica do trabalho, compreendemos o fato desse ser a

característica fundante do ser social, elemento distintivo do ser humano em relação

às demais espécies animais. No entanto, é válido destacar que essa característica
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não implica em um entendimento do ser humano como ser superior, apenas como

um integrante diferenciado da natureza, que não se constitui somente nela, mas que

agrega à sua essência o caráter histórico-social. Como afirma Marx:

Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam o homem e a
natureza,  processo  em  que  o  ser  humano,  com  sua  própria  ação,
impulsiona,  regula  e  controla  seu  intercâmbio  material  com  a  natureza.
Defronta-se com a natureza como uma de suas forças. Põe em movimento
as forças naturais de seu corpo – braços e pernas, cabeça e mãos –, a fim
de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida
humana.  Atuando  assim  sobre  a  natureza  externa  e  modificando-a,  ao
mesmo tempo modifica sua própria natureza (MARX, 2006, p.211).

Engels  (2004,  p.13)  destaca  que  o  trabalho  “É  a  condição  básica  e

fundamental de toda a vida humana. E em tal grau que, até certo ponto, podemos

afirmar  que  o  trabalho  criou  o  próprio  homem”.  Diante  dessas  considerações,

podemos entender que não é possível ao ser humano viver sem o trabalho (apesar

de ser possível  viver,  a partir  das sociedades de classes,  sem trabalhar).  Nesse

sentido, é na prática do trabalho que a humanidade foi se construindo, distanciando-

se do aspecto puramente biológico e formando sua natureza histórico-social.

Lukács (2013), ao realizar a sua análise acerca da ontologia do ser social,

considera o trabalho como fundante do ser social. Nesse sentido, o autor discorre,

em sua obra  Para uma ontologia do ser social,  sobre elementos fundamentais à

defesa de sua compreensão. No capítulo “O Trabalho”, o autor inicia a discussão a

partir da tese do trabalho como pôr teleológico. Ou seja, enquanto protoforma do

agir  humano, o  trabalho consiste  em um processo de intrínseca relação entre a

prévia-ideação e a objetivação desse agir.

Nesse sentido, para Lukács (2013) o ser social tem sua gênese no fato de o

ser  humano  conseguir  objetivar  sua  ação  previamente  desenhada  em  sua

subjetividade.  Nesse  processo,  exterioriza-se  materialmente,  no  ato  de

transformação  de  um objeto  natural,  a  produção  de  um valor  de  uso.  É  válido

ressaltar que Lukács direciona a sua análise à gênese do ser social e não às suas

formas históricas assumidas posteriormente (como a produção de valor de troca,

quando da origem da propriedade privada, por exemplo). O autor ainda destaca que

na relação entre a teleologia e a causalidade (objetividade externa à teleologia),

sintetizam-se  os  processos  que  permitem  um  acúmulo  histórico-social  ao  ser
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humano.

Para Lukács (2013), assim como o trabalho permite o salto ontológico do ser

humano à condição de ser social, esse pode ser considerado modelo de toda práxis

social,  ou  seja,  de  toda  conduta  especificamente  restrita  ao  ser  social.  O  autor

destaca a importância de distinção entre o trabalho e as formas mais desenvolvidas

da práxis social, mas demonstra que essas alcançam tal complexidade a partir da

complexificação da relação do ser social com o trabalho.

Para tanto, a primeira das formas ulteriores da práxis social é a ação do ser

humano sobre outro ser humano. Ou seja, a partir da necessidade de sobrevivência

há a eminência do trabalho social, de que depende a cooperação. Nesse processo,

surge a problemática da indução de outros sujeitos a realizarem pôres teleológicos

concretos,  em  que  haja  a  distribuição  de  funções  para  a  ação  conjunta  da

cooperação.  Lukács  (2013)  analisa,  então,  os  pôres  teleológicos  de  caráter

secundário, ou seja, aqueles que se realizam sobre o mundo social (e não sobre o

mundo natural).

Esse caráter permite que a essência do trabalho, entendida como a relação

dialética entre teleologia e causalidade, transfere-se para as formas de práxis social

mais  complexas.  O  autor  exemplifica  com  a  relação  entre  linguagem  e  o

pensamento  conceitual,  componentes  do  complexo  chamado  ser  social,  que  só

podem ser compreendidos dentro desse complexo. Sendo assim, essas categorias

surgem da necessidade do trabalho, pelo qual essas se reforçam e se intensificam,

complexificando-se à medida que o ser social também se torna mais complexo.

O ser social, portanto, além de realizar a transformação objetiva do mundo

natural,  inserindo nele o caráter  histórico-social,  transforma também a si  mesmo

nesse processo, à medida que complexifica as formas de agir no mundo – ou seja,

de trabalhar. Nesse sentido, além da produção objetiva, material, o ser social passa

a  produzir  a  compreensão  sobre  esse  mundo.  E  segundo  Lukács  (2013),  é  na

coexistência ontológica entre teleologia e causalidade da prática de trabalho do ser

humano que se faz possível entender que as dimensões da teoria e da práxis são

componentes de um único complexo ser, o ser social. Tais dimensões, portanto, só

podem ser compreendidas em inter-relação.

À medida que o complexo ser social interfere no mundo pelo trabalho, na

relação teleologia e causalidade, passa a realizar generalizações no seu processo

de  escolha,  permitindo,  assim,  que  seu  conhecimento  acumulado  implique  em
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escolhas  que  vão  se  consolidando  como  mais  ou  menos  certas,  conforme  se

materializam  no  resultado  do  trabalho.  O  conhecimento  sobre  as  causalidades,

apesar de não livrar o ser humano de suas determinações, amplia as possibilidades

do ser social, permitindo novas generalizações e, portanto, maior complexidade a

esse ser.

Diante disso, Lukács afirma que é a práxis que estabelece o critério absoluto

da  teoria.  É  nas  relações  sociais  dos  seres  humanos,  especialmente  no  que

concerne  à  transformação  do  objeto  natural  pelo  trabalho,  que  se  instituem  as

formas  de  compreensão  sobre  as  mesmas.  Entende,  ainda,  que  todas  as

representações ontológicas dos seres humanos são amplamente influenciadas pela

sociedade,  concluindo  assim  que  essas  representações  cumprem  um  papel

relevante na práxis social humana. No entanto, essas representações também são

resultados,  em última  instância,  do  trabalho.  Isso  significa  uma relação  dialética

entre a produção da vida dos homens e sua forma de significação, bem como da

transformação dessa produção a partir das significações.

O trabalho possui, ainda e concomitantemente, sua dimensão histórica, ou

seja,  as  características  construídas  no  decorrer  do  tempo,  nas  diferentes

sociedades, que implicam nas diferentes formas de produzir e estabelecer relações

nos processos de produção. Desde o salto ontológico, os seres humanos passaram

a  organizar-se  em  sociedade,  estabelecer  relações  sociais  e  de  produção  e,

portanto,  construir  uma  história.  Um  marco  importante  nesse  processo  é  a

passagem das comunidades primitivas às  sociedades de classes,  caracterizadas

pela  propriedade  privada  e  pela  constituição  do  Estado.  As  diferenças  entre  as

sociedades  de  classes  desde  a  antiguidade  até  a  contemporaneidade  estão

baseadas inicialmente na organização social da produção. Vale ressaltar, no entanto,

que apesar de olharmos o desenvolvimento das forças produtivas e as relações de

trabalho  a  partir  do  Ocidente,  não  podemos  tomar  esse  ponto  de  vista  como

absoluto.  Muitas  sociedades  ainda  baseiam-se  em  relações  servis  e  até

escravocratas  e  ainda  existem comunidades  em que  a  divisão  do  trabalho  não

implica necessariamente em divisão de classes sociais econômicas.

Nesse  sentido,  o  modelo  ocidental  hegemonicamente  construído  durante

anos de colonizações e imperialismos substituiu modelos produtivos embasados na

cooperação,  servidão  ou  escravidão  pelo  trabalho  assalariado.  A emergência  do

modo  de  produção  capitalista  imprimiu  características  específicas  às  formas  de
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organizar o trabalho e as relações sociais dele decorrentes. No Modo de Produção

Capitalista o trabalho, além de atender às necessidades de produção e reprodução

da vida, também tem uma função bem específica: a de produzir  mais-valia.  Isso

significa que há uma especificidade do trabalho no capitalismo, não experimentada

anteriormente nos outros modos de produção. É nesse sentido que Marx se ocupa

da análise do capital, a qual recorreremos brevemente para tentar compreender tal

especificidade.

O processo de trabalho, que Marx descreve e analisa no capítulo 5 de O

Capital,  é o processo pelo qual  a força de trabalho humana,  que lança mão de

instrumentos  e  ferramentas  –  os  meios  de  trabalho  –  para  transformar  objetos,

sejam naturais ou já modificados – matérias-primas – com a finalidade de atender

uma necessidade, tanto as do “estômago” quanto às da “fantasia” (MARX, 2006,

p.57). Marx destaca que a função primeira desse processo é resultar em valores de

uso, produtos que tenham serventia aos seres humanos.

No processo de trabalho, a atividade do homem opera uma transformação,
subordinada a um determinado fim, no objeto sobre que atua por meio do
instrumental de trabalho. O processo extingue-se ao concluir-se o produto.
O  produto  é  um  valor-de-uso,  um  material  da  natureza  adaptado  às
necessidades  humanas  através  da  mudança  de  forma.  O  trabalho  está
incorporado ao objeto sobre que atuou. Concretizou-se, e a matéria está
trabalhada. O que se manifestava em movimento, do lado do trabalhador, se
revela agora qualidade fixa, na forma de ser, do lado do produto. Ele teceu,
e o produto é um tecido (MARX, 2006, p. 214 e 215).

No entanto,  com a divisão social  e  técnica do trabalho,  da qual  resultou

maior produtividade, tornou-se viável a produção de excedente. Logo, o ser humano

passa do trabalho de exclusivo atendimento de suas necessidades para produzir

para além delas. O excedente passa a ser colocado em circulação e no capitalismo,

torna-se mercadoria. Nesse sentido, a mercadoria, além de possuir um valor de uso,

tem também um valor de troca que “[...] revela-se, de início, na relação quantitativa

entre valores-de-uso de espécies diferentes, na proporção em que se trocam, na

relação que muda constantemente no tempo e no espaço” (MARX, 2006, p.58). E o

que permite a equivalência na troca é o trabalho humano abstrato contido no valor-

de-uso:
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Se prescindirmos do valor-de-uso da mercadoria, só lhe resta ainda uma
propriedade, a de ser produto do trabalho. Mas, então, o produto do trabalho
já terá passado por uma transmutação. Pondo de lado seu valor-de-uso,
abstraímos também, das formas e elementos materiais que fazem dele um
valor-de-uso. Ele não é mais mesa, casa, fio ou qualquer outra coisa útil.
Sumiram todas as suas qualidades materiais. Também não é mais produto
do trabalho do marceneiro, do pedreiro, do fiandeiro ou de qualquer outra
forma de trabalho produtivo. Ao desaparecer o caráter útil dos produtos do
trabalho,  também  desaparece  o  caráter  útil  dos  trabalhos  nele
corporificados; desvanecem-se, portanto, as diferentes formas de trabalho
concreto, elas não mais se distinguem umas das outras, mas reduzem-se,
todas, a uma única espécie de trabalho, o trabalho humano abstrato (MARX,
2006, p. 60).

Diante disso, colocando de lado os valores-de-uso da mercadoria, temos o

seu valor.  E a substância criadora de valor é o trabalho, que é mensurável pelo

tempo de duração de trabalho humano homogêneo, ou seja, de dispêndio de força

de trabalho idêntica. Logo, o tempo de trabalho socialmente necessário é o que

determina a grandeza do valor. Diante disso, é possível afirmar que a única fonte de

produção de valor  é  o trabalho.  No entanto,  como mencionado anteriormente,  a

mercadoria expressa um valor-de-uso e um valor, mas é colocada em circulação por

um valor-de-troca. Com a complexificação das relações de produção e circulação

das mercadorias, constituiu-se a necessidade de um equivalente para facilitar esse

processo – o dinheiro.

Nossa incursão sobre esse debate tem como objetivo, somente, esclarecer

como  o  trabalho  e  o  trabalhador  se  inserem  no  processo  de  produção.  Na

especificidade  do  capitalismo,  para  que  haja  acúmulo  de  riqueza  e,  portanto,

reprodução do capital, a produção de valor se transforma em produção de mais-valia

por meio da exploração do trabalho.

O produto, de propriedade do capitalista, é um valor-de-uso: fios, calçados,
etc.  Mas, embora calçados sejam úteis à marcha da sociedade e nosso
capitalista seja um decidido progressista,  não fabrica sapatos por paixão
aos sapatos. Na produção de mercadorias, nosso capitalista não é movido
por puro amor aos valores-de-uso. Produz valores-de-uso apenas por serem
e enquanto forem substrato material, detentores de valor-de-troca, um artigo
destinado  à  venda,  uma  mercadoria.  E  segundo,  quer  produzir  essa
mercadoria de valor mais elevado que o valor  conjunto das mercadorias
necessárias  para  produzi-la,  isto  é,  a  soma  dos  valores  dos  meios  de
produção e força de trabalho, pelos quais antecipou seu bom dinheiro no
mercado.  Além  de  um valor-de-uso,  quer  produzir  mercadoria;  além de
valor-de-uso,  valor,  e  não só valor,  mas também valor  excedente (mais-
valia) (MARX, 2006, p. 220).
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Sendo assim, o capital depende da elaboração de formas de extração da

mais-valia:  absoluta,  quando  se  estende  a  jornada  de  trabalho  para  que  o

trabalhador produza mais que o necessário para a reprodução da força de trabalho;

ou  relativa,  quando  se  intensifica  a  produção  de  mais-valia  sem  extensão  da

jornada.

O mais-valor absoluto é a extensão da jornada de trabalho além do ponto
em que o trabalhador teria produzido o equivalente do valor de sua força de
trabalho (trabalho necessário),  acompanhada da apropriação desse mais-
trabalho pelo capital.  A produção do mais-valor  absoluto gira apenas em
torno da duração da jornada de trabalho.
Com uma dada limitação da jornada de trabalho, a taxa de mais-valor só
pode ser aumentada por meio de uma mudança relativa da grandeza de
suas partes constitutivas, do trabalho necessário e do mais-trabalho, o que,
por sua vez, pressupõe, para que o salário não caia abaixo do valor da força
de trabalho, uma mudança na produtividade ou intensidade do trabalho.
A produção do mais-valor  relativo  revoluciona  inteiramente  os  processos
técnicos do trabalho e os agrupamentos sociais.  Para prolongar o mais-
trabalho,  o  trabalho  necessário  é  reduzido  por  meio  de  métodos  que
permitem produzir em menos tempo o equivalente do salário. Os métodos
para a produção do mais-valor relativo são, ao mesmo tempo, métodos para
a produção do mais-valor absoluto porque eles são igualmente usados nas
sobre-jornadas (MARX, 2013, p.577).

Detendo-se, nesse momento, à discussão específica da extração de mais-

valia  relativa,  é importante analisar sua relação intrínseca com a qualificação da

força  de  trabalho.  A taxa  de  mais-valia  relativa  está  ligada  à  intensificação  do

trabalho e ao desenvolvimento técnico-científico das forças produtivas. As máquinas

surgem antes do artesanato, no entanto sua inserção massiva no processo produtivo

dependem de outros aspectos que não somente as condições tecnológicas. São

necessárias  condições  socioeconômicas  que  permitam  que  as  mesmas  sejam

viáveis  e  majoritárias  na  produção.  Diante  disso,  o  processo  de  transição  da

manufatura  para  a  maquinaria  dependeu da construção de relações de trabalho

pautadas cada vez mais na fragmentação, de modo que a reprodução da força de

trabalho se torne mais barata possível, possibilitando o investimento em máquinas

que  cumpram  essas  funções.  O  mesmo  processo  acontece  na  transição  da

maquinaria  para a grande indústria.  Portanto,  a  jornada de trabalho é diminuída

porque  a  sua  intensidade  é  aumentada,  especialmente  quando  o  controle  do

processo é extraído do trabalhador e inserido na maquinaria.
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É importante destacar que a fragmentação do trabalho, ou seja, a ampliação

da  divisão  técnica  da  produção,  contribui  de  forma  sistemática  para  o

desenvolvimento  da  técnica  a  ser  transferida  para  as  máquinas.  Esse

desenvolvimento, a ponto de máquinas produzirem máquinas, amplia a transferência

de valor, apesar de não produzir mais-valia, ao passo que o trabalho da máquina é

trabalho morto. No entanto, o trabalho morto acumulado na máquina foi transferido

para  ela  por  trabalho  vivo  altamente  qualificado.  Isso  significa  que,  apesar  de

aparentemente  o  trabalho  produtivo  diminuir  nesse  processo,  o  acúmulo  de

conhecimento e tecnologia a ser  transferido no processo aumenta,  possibilitando

maior taxa de mais valia relativa.  

 

A fim de modificar a natureza humana, de modo que alcance habilidade e
destreza em determinada espécie de trabalho e se torne força de trabalho
desenvolvida e específica, é mister educação ou treino que custa uma soma
maior ou menor de valores em mercadorias. Esta soma varia de acordo com
o nível de qualificação da força de trabalho. Os custos de aprendizagem,
ínfimos  para  a  força  de  trabalho  comum,  entram,  portanto,  no total  dos
valores despendidos para sua produção (MARX, 2006, p.202).

Nessa discussão, Marx apresenta os elementos que compõem o valor e,

insere  a  análise  de  como  o  tempo  de  trabalho  socialmente  necessário,  que  o

determina, também está associado ao tempo de aprendizagem do trabalho. Marx

demonstra que tal qual as máquinas, às quais são agregados os desenvolvimentos

científico-tecnológicos, a força de trabalho também pode ser potencializada e, por

ser  o  único  elemento  do  processo  capaz  de  criar  valor,  seu  aperfeiçoamento  é

fundamental na geração e acúmulo de capital.

Nesse  sentido,  podemos  visualizar  os  trabalhadores  de  Tecnologia  da

Informação. A ampliação da automação e informatização dos processos compõe o

desenvolvimento  técnico-científico  das  forças  produtivas,  que  por  sua  vez

contribuem com a  taxa  de  mais-valia  relativa.  A produção  dos  trabalhadores  de

tecnologia  da  informação,  além  da  produção  de  valor  e  mais  valor,  também

representa transferência de valor para a produção, já que, ao aperfeiçoar os meios

de produção e garantir, assim, maior exploração da força de trabalho produtiva, os

programadores também transferem valor ao processo de trabalho e ampliam, assim,

a taxa de mais valia relativa.
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3.2 A reestruturação produtiva e as consequências para a classe trabalhadora

O  século  XX  experimentou  muitas  crises,  duas  grandes  guerras  e  a

necessidade de reestruturar o modelo produtivo a fim de manter o capitalismo e

suas relações vigentes. A chamada reestruturação produtiva do capital iniciou-se na

década de 1970 na Europa e na década de 1990 na América Latina. Entre seus

principais  objetivos estava a superação da crise de superprodução,  reformas do

Estado  e  reorganização  dos  processos  produtivos  a  fim  de  atender  as  novas

demandas de consumo. 

O  cerne  do  capitalismo,  no  entanto,  não  se  alterou.  Como  vimos

anteriormente, a acumulação capitalista é constituída sobre a exploração do trabalho

produtivo, mas também incorpora o valor do trabalho improdutivo nesse processo. E,

apesar das mudanças na organização da produção a fim de atravessar mais uma de

suas crises cíclicas, o capital não se desvencilhou do trabalho, como algumas teses

supunham. Muito falou-se sobre o fim do trabalho, especialmente com a inserção de

tecnologias nos processos produtivos. Mas, como analisou Marx, somente o trabalho

vivo produz mais-valia e, portanto, permite a acumulação. Diante disso, o que temos

é uma reconfiguração das formas de exploração do trabalho.

No início do século XX, o modelo produtivo considerado hegemônico era o

taylorismo-fordismo, baseado no controle do tempo e na produção em massa.  A

acumulação se dava, portanto, na ampliação da extração de mais-valia absoluta,

justamente porque intensificava o trabalho dentro da jornada, a fim de produzir mais

em menor tempo. Logo, o controle dos trabalhadores é fundamental para que os

objetivos se realizem. Braverman (1987) analisa o taylorismo e demonstra o quanto

essa  teoria  explicita  a  racionalização  do  modo  capitalista  de  produção,

demonstrando que a grande contribuição de Taylor está em identificar que o controle

da gerência não se limita à imposição de tarefas. Para além disso, a gerência deve

retirar  toda  e  qualquer  decisão  sobre  o  processo  de  trabalho  das  mãos  dos

trabalhadores. A busca pela eficiência do trabalho e pelo consequente aumento da

produtividade  está  diretamente  relacionada  à  máxima  racionalização  de  seu

processo. À medida que o trabalhador pode escolher como e o que realizar para
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atingir os objetivos de sua tarefa, segundo Taylor, o fará sempre atento aos seus

interesses e não aos interesses da empresa.

Em  suas  experiências,  coletas  de  dados,  observações  dos  processos

produtivos, relatos e análise de suas pesquisas, Taylor conclui o que foi chamado de

princípios  fundamentais  da  “gerência  científica”,  em  que  é  possível  definir  um

modelo  de  gerência  e,  por  consequência,  generalização  de  sua  aplicação  aos

diversos  ramos  produtivos.  No  primeiro  princípio,  Taylor  define  que  é  de

responsabilidade da administração o compêndio e sistematização do conhecimento

tradicional  acumulado pelos trabalhadores sobre o processo de produção. Nesse

sentido,  os  conhecimentos  tácitos  passam  a  ser  “cientificizados”,  retirando  do

processo de trabalho a aprendizagem sobre o trabalho e permitindo, também, que a

administração encontre métodos mais rápidos e econômicos, os quais não seriam

desenvolvidos  pelos  trabalhadores.  Esse  princípio  foi  chamado  de  “princípio  da

dissociação do processo de trabalho das especialidades dos trabalhadores”.

O  segundo  princípio  elaborado  por  Taylor,  chamado  de  “princípio  da

separação de concepção e execução” é o que traduziu a conclusão de Taylor sobre

o controle da gerência sobre os trabalhadores: banir todo possível trabalho cerebral

da oficina e centrá-lo na administração. À medida que o capital pode expropriar o

trabalhador de suas especialidades de trabalho e relegar a uma outra categoria a

função  de  ordenação  e  sistematização  das  formas  de  fazer,  se  torna  possível,

também a total  separação entre  o planejamento  e  a  execução.  Isso  alcança os

níveis máximos de controle dos trabalhadores, já que não estabelece somente o que

fazer, mas como e em quanto tempo fazer. Taylor destaca que essa função deve ser

da gerência, já que a classe trabalhadora não tem tempo, nem dinheiro, disponíveis

para se dedicar à ciência produtiva.

Em seu terceiro princípio, o “da utilização deste monopólio de conhecimento

para controlar cada fase do processo de trabalho e seu modo de execução”, Taylor

enuncia  que  o  conhecimento  produzido  pela  gerência,  capaz  de  controlar  os

processos de produção ao submeter a execução do trabalho ao planejamento da

administração, deve ser restrito à administração. Ou seja, sua complexificação deve

ser tal a ponto de excluir qualquer possibilidade de compreensão dos trabalhadores,

a fim de que estes não encontrem mecanismos de burlá-lo ou, ainda, compreendê-lo

em  sua  totalidade.  Também  por  isso,  o  taylorismo  ficou  conhecido  por  sua

capacidade em fragmentar o trabalho o máximo possível.
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Ao analisar a separação entre planejamento e execução, Braverman (1987)

expõe essa compreensão de Taylor como base para a racionalização dos processos

produtivos.  Nesse  sentido,  a  questão  do  controle  se  evidencia  como  objetivo

máximo, do ponto de vista do capital, para o processo produtivo. Sendo assim, tanto

a ciência quanto a tecnologia estão a serviço desse objetivo:

[...] Taylor não estava interessado a princípio no avanço da tecnologia [...].
Ele fez significativa contribuição para o conhecimento técnico da prática nas
oficinas (sobretudo no aceleramento do manejo de ferramentas), mas se
trata de subprodutos de seu empenho em estudar esta prática com vistas a
sistematizá-la  e  classificá-la.  Interessava-lhe  o  controle  do  trabalho  em
qualquer nível de tecnologia [...] (BRAVERMAN, 1987, p.101).

De acordo com Wolff (2005):

A grande visão de Taylor, portanto, foi a de perceber o saber-fazer operário
como o maior trunfo em relação à administração, notando ser justamente
daí que os operários retiravam seu poder de barganha perante o patronato.
Era, pois, preciso encontrar um modo de extrair esse saber-fazer operário e
transferi-lo para o domínio do capital (WOLFF, 2005, p.78).

Para  expropriar  o  saber-fazer  operário,  portanto,  Taylor  ocupou-se,

primeiramente,  de  verificar  de  onde  vinha  esse  saber,  e  através  de  suas

observações  concluiu  que  era  resultado  de  uma  aprendizagem  transmitida

oralmente, por meio da própria prática, passado de geração em geração (WOLFF,

2005, p.78).

Desse modo, o segundo passo de Taylor foi elaborar um mecanismo que
viesse a facilitar a decomposição do saber-fazer de maneira a unidirecioná-
lo em prol do capital. Esse mecanismo se baseou, principalmente, em três
táticas:  1)  limitar  a  complexidade do  saber  operário,  reduzindo-o  a  uma
sequência marcada sob um princípio de tempos e movimentos destinados a
cada função; 2) a partir  dessa fragmentação, classificar as atividades de
acordo  com  as  demandas  da  produção  capitalista;  3)  selecionar  cada
operação que melhor se adapte a essas demandas e escolher apenas uma
maneira, isto é, aquela que a direção da empresa julgue a mais apropriada,
para  reger  cada  atividade  produtiva.  É  assim  que  o  método  de  Taylor
possibilita  desconstruir  todo  o  saber-fazer operário  e  reconstituí-lo  em
conformidade com os  preceitos  do capital,  depositando-o nas  mãos dos
capitalistas (WOLFF, 2005, p. 79).

Ampliando o controle já previsto na teoria de Taylor, Henry Ford insere a

linha de produção, padroniza-a e realizá-la em larga escala, a fim de construir a
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cultura  do  consumo  e,  assim,  dar  vazão  à  sua  alta  produção.  Desse  modo,  a

acumulação se ampliaria com a maior produção e circulação das mercadorias.

A ideia básica era a seguinte: padronizando os produtos e fabricando-os
numa escala imensa, da ordem de centenas ou milhares por dia, certamente
os custos da produção seriam reduzidos e contrabalançados pelo aumento
do consumo, proporcionando, por sua vez, pela elevação da renda em vista
dos melhores salários que poderiam ser pagos em função do aumento das
vendas em portanto, dos lucros empresariais (PINTO, 2007, p.41).

Além disso, a divisão do trabalho também é intensificada. Se no modelo de

Taylor a divisão técnica era marcada entre planejamento e execução, para Ford era

importante, também, dividir a execução em muitas etapas. Dessa forma, o controle

se ampliava. Vale ressaltar o importante papel da tecnologia que, elaborada a partir

dos  conhecimentos  e  saberes  expropriados  dos  trabalhadores,  passa  a  ser

fundamental em seu controle. O relógio, a esteira, as muitas ferramentas utilizadas

na produção são inseridas também com o propósito de intensificação do trabalho e

aumento da produtividade.

A divisão taylorista havia possibilitado que se distribuísse os trabalhadores e
suas  ferramentas  efetivamente  ao  longo  de  uma  linha,  ao  padronizar  o
trabalho em atividades cujas operações eram uniformizadas. Pode-se dizer,
nesse sentido, que o sistema  taylorista foi incorporado e desenvolvido pelos
dispositivos organizacionais e tecnológicos fordistas, na medida em que, no
lugar dos homens responsáveis pelo deslocamento dos materiais e objetos
de  trabalho,  máquinas  automáticas  passaram  a  se  encarregar  por  tal,
suprindo  o  trabalho  humano  numa  produção  cuja  cadência  contínua
impunha uma concentração  dos  movimentos  dos  trabalhadores  somente
dentro do raio de ação que efetivamente transformava as matérias-primas
em produtos acabados (PINTO, 2007, p.43 e 44).

Nesse contexto, reitera-se a racionalização como controle da produção com

o auxílio da tecnologia. A máquina, ao ditar o ritmo da produção, extrai o máximo da

produtividade do trabalhador. Seus conhecimentos encontram-se sistematizados na

maquinaria pela ciência e tecnologia e sua autonomia sobre a realização do seu

trabalho, portanto, constitui-se ainda mais limitada.

Buscou-se estrangular  ao máximo os “poros”  da jornada de trabalho,  de
modo  que  todas  as  ações realizadas  pelos  trabalhadores  estivessem,  a
cada instante, agregando valor aos produtos. Se a “racionalização” taylorista
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permitia  uma  significativa  intensificação  do  trabalho  humano  através  do
controle pela cronometragem dos tempos de operação parciais, no sistema
fordista é a velocidade automática da linha de série (do objeto de trabalho,
portanto) que impõe ao trabalhador (o sujeito do trabalho) a sua condição de
disposição para o labor,  estabelecendo, dentro  de limites cada vez mais
estreitos de tempo, a “melhor maneira” de trabalhar (PINTO, 2007, p.45).

Por algumas décadas, o modelo de alta produtividade sustentou-se aliado às

políticas do Estado de Bem-Estar Social, em que o incentivo ao consumo mantinha a

economia  acelerada.  No  entanto,  a  partir  da  década  de  1970  vários  fatores

implicaram  no  desequilíbrio  do  modelo.  Pinto  (2007)  aponta  os  fatores  que

influenciaram a necessidade de reestruturação do modelo: desequilíbrio das contas

externas da maioria dos países pelo aumento dos preços do petróleo pela OPEP,

grandes  variações  de  taxas  de  câmbios  das  economias  nacionais,  cautela  nos

investimentos produtivos industriais, etc. (PINTO, 2007, p. 50 e 51)

É  nesse  sentido  que  algumas  estratégias  são  adotadas  para  o

enfrentamento da problemática em questão. Diante disso, inicia-se a reestruturação

produtiva do capital,  constituída por  estratégias de mudanças organizacionais na

produção e no consumo, com apoio dos Estados. Instaura-se, assim, o que Harvey

(2008) chamou de acumulação flexível.

A  acumulação flexível, como vou chamá-la, é marcada por um confronto
direto com a rigidez do fordismo. Ela se apoia na flexibilidade dos processos
de trabalho,  dos  mercados de trabalho,  dos  produtos  e  dos  padrões  de
consumo.  Caracteriza-se  pelo  surgimento  de  setores  de  produção
inteiramente  novos,  novas  maneiras  de  fornecimento  de  serviços
financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de
inovação  comercial,  tecnológica  e  organizacional.  A acumulação  flexível
envolve rápidas mudanças dos padrões do desenvolvimento desigual, tanto
entre  setores como entre  regiões  geográficas,  criando,  por  exemplo,  um
vasto movimento no emprego no chamado “setor de serviços”, bem como
no conjunto  de regiões até  então subdesenvolvidas  (HARVEY, 2008,  p.
140).

A organização do trabalho com base no taylorismo-fordismo vai perdendo

espaço,  tem-se  a  emergência  do  modelo  de  acumulação  flexível,  baseado  no

sistema  ohno ou  toyotismo,  apresenta  novas  configurações  nas  relações  de

trabalho.  Nesse  contexto,  há  uma  redução  do  proletariado  industrial  fabril,

tradicional,  manual,  estável,  especializado,  herdeiro  da  indústria  verticalizada.  A

expansão  ocidental  do  toyotismo  e  das  formas  de  horizontalização  do  capital
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produtivo são marcadas pela flexibilização e desterritorialização do espaço físico

produtivo;  introdução  da  máquina  informatizada;  novas  formas  de  trabalho

doméstico (ANTUNES, 1999).

A fábrica da Toyota começou a implantar mudanças em seu sistema a partir

de 1947, com a chamada “autonomação”, que seria a fusão entre “autonomia” e

“automação”,  que  tinha  por  função  detectar  defeitos  no  produto  e  não  dar

continuidade ao seu processo de produção.

A  autonomação,  então,  possibilita  que  um mesmo operário  execute  seu
trabalho  em várias  máquinas  ao  mesmo tempo.  Para  que  os  operários
pudessem adequar-se a essa variabilidade foi necessário desenvolver uma
ferramenta que subsidiasse, em nível organizacional, a constituição dessa
polifuncionalidade operária. Assim, foi introduzida uma outra inovação-chave
no  processo  de  trabalho,  a  saber,  a  “linearização  da  produção”.  Essa
linearização também nos revela uma nova forma de reificação, quando se
toma conhecimento de seu principal objetivo, isto é, “encontrar formas de
implantação  das  máquinas  (e  de  posicionamento  dos  trabalhadores  em
volta  destas)  que  permitam  adaptar-se  às  variações  tanto  qualitativas
quanto quantitativas da demanda”. Nesse sentido, a linearização  fornece o
arremate  necessário  ao  just-in-time,  na  medida  em  que  concretiza  seu
propósito  de  “produtividade  através  da  flexibilidade”.  Ademais,  “torna
possível  uma  redução  de  pessoal  em  caso  de  redução  da  demanda”
(Coriat, 1994, p.60-61). Uma estratégia bastante interessante para o capital,
se pensarmos que, dentro de um panorama de extrema competitividade e
instabilidade , a economia de trabalho vivo é fator decisivo para manter as
empresas em condições de disputa. Além disso, resolve-se, pelo menos em
parte, o problema de dar conta de um quadro de pessoal qualificado sem
grandes investimentos no que se refere à sua manutenção (WOLFF,  2005,
p.152 e 153).

Também colocou um só trabalhador para operar várias máquinas a fim de

economizar postos de trabalho. O modelo de Taiichi Ohno, tornou os trabalhadores

polivalentes,  adquirindo  conhecimento  sobre  diversas  partes  do  processo  de

produção. Além disso, foi implantado um modelo de fluxo de informação para evitar

a perda de tempo com abastecimento de peças, que foi denominado kanban (que

significa cartazes em japonês) (PINTO, 2007).

O sistema  kanban,  tal como a autonomação, teve um papel essencial na
reagregação das diferentes funções em poucos postos de trabalho. Por um
lado, o kanban permitiu descentralizar uma parcela das atividades relativas
ao controle das encomendas e das fabricações, confiando-as aos chefes
das equipes de trabalhadores, sendo que, até então, estavam concentradas
num departamento especializado, no sistema taylorista/fordista.  Por outro
lado, essa descentralização permitiu integrar as atividades de controle de
qualidade dos produtos à própria esfera da produção direta (PINTO, 2007,
p.79).
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Além disso,  os trabalhadores passaram a ser organizados em células de

produção, que consistiam em grupos para realizar uma etapa definida de todo o

processo  produtivo.  A essas  mudanças  organizacionais  somou-se  o  regime  de

encomenda-produção-entrega,  ou  produção  just-in-time.  Com  isso,  não  havia

acúmulo de estoque, produzindo o necessário para a entrega (PINTO, 2007).

Nesse sentido, o novo proletariado fabril e de serviços se constitui a partir de

um  trabalho  precarizado,  marcado  pelo  aumento  do  trabalho  terceirizado  e

subcontratados.  Além disso,  o  part  time  toyotista  é  inserido  em muitos  setores,

empregos com horário reduzido, sem benefícios garantidos e menores salários que

atendem  à  produção  sob  demanda,  também  característica  desse  novo  modelo.

Essas novas formas de trabalho são a alternativa ao desemprego estrutural inerente

às crises cíclicas do capital, que se tornam cada vez menos espaçadas e atingem

tanto os países centrais quanto os periféricos.

Outra  característica  forte  e  presente  nesse  modelo  é  a  obsolescência

programada, que garante um curto espaço de tempo entre consumo e descarte,

implicando  em  novo  consumo.  Dessa  forma  há  fluidez  na  produção,  que

diferentemente do modelo hegemônico anterior, não pauta-se no estoque, mas na

demanda. Um exemplo disso é a indústria de computadores, como destaca Antunes

(1999):

A  indústria  de  computadores,  conforme  mencionamos  anteriormente,
mostra-se, pela importância no mundo produtivo contemporâneo, exemplar
dessa  tendência  depreciativa  e  decrescente  do  valor  de  uso  das
mercadorias. Um sistema de  softwares torna-se obsoleto e desatualizado
em tempo bastante reduzido, levando o consumidor à sua substituição, pois
os novos sistemas não são compatíveis com os anteriores. As empresas,
em face da necessidade de reduzir o tempo de produção e consumo, ditada
pela  intensa  competição  existente  entre  elas,  incentivam ao  limite  essa
tendência destrutiva do valor das mercadorias (ANTUNES, 1999, p.51).

A acumulação flexível passa a apostar mais no desenvolvimento científico-

tecnológico e reestrutura a relação dos trabalhadores com o trabalho, e entre si. Ao

debater  o  toyotismo,  Antunes  (1999)  demonstra,  através  de  dados,  as  novas

configurações do mundo do trabalho,  especialmente a diminuição do número de

trabalhadores  da  produção  e  o  seu  aumento  nos  serviços.  No  entanto,  o  autor
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destaca que, apesar da reconfiguração, a classe-que-vive-do-trabalho20, ao contrário

da  defesa  de  alguns  teóricos,  não  está  diminuindo,  mas  aumentando.  Nesse

cenário,  diferentemente  do  trabalhador  industrial  taylorista-fordista,  a  classe-que-

vive-do-trabalho apresenta uma especial desarticulação, evidenciada pela crise do

sindicalismo e pelo seu não reconhecimento enquanto classe.

Essa questão torna-se bastante evidente em categorias de trabalhadores

que  exercem  atividades  mais  complexas,  como  o  caso  dos  programadores  de

software. Por ser uma profissão que exige um acúmulo de conhecimentos técnicos

bem  específicos  e  por  estarem  inseridos  em  uma  lógica  de  produtividade

individualizada e competitiva, há uma grande dificuldade para seu reconhecimento

enquanto  classe  trabalhadora.  Braga  (2009)  apresenta  a  discussão  de  como

esperava-se da conexão em rede uma maior integração da classe trabalhadora, e

que a história demonstrou justamente o contrário. Isso se justifica, principalmente,

pelas novas configurações do trabalho a partir da mundialização do capital.

É nesse contexto  que se insere a ampliação significativa de trabalhadores

informacionais,  pois  o  novo  modelo  de  acumulação  implica  em  um  amplo

investimento em ciência e tecnologia a fim de expandir a automação da produção e

dos processos no setor de serviços. Visualiza-se, por um lado, a constituição de

categorias de trabalhadores superqualificados a produzir a tecnologia necessária ao

modelo produtivo, e de outro, a utilização de uma grande quantidade de força de

trabalho  pouco  qualificada.  O  papel  do  trabalho  informacional  é  de  absoluta

relevância para a economia mundializada. Conforme destaca Wolff (2005),

 

A partir da década de 80, mais preponderantemente, assistimos no universo
empresarial  a  um avassalador  processo  de  informatização  da  produção.
Esse  processo  marca  uma  nova  revolução  tecnológica,  no  interior  do
capitalismo,  que  trouxe  em  seu  bojo  uma  nova  racionalidade  e
resstruturação  produtiva de amplo espectro.  Considerando que,  desde  o
advento  da  primeira  revolução  industrial  e  tecnológica,  as  técnicas  e
instrumentos  de  produção  prevalecem  de  maneira  contundente  sobre  o
processo  produtivo,  a  mudança  de  base  tecnológica  trouxe,
consequentemente, a necessidade de se reformular a maneira de organizar
o trabalho. A aplicação das novas tecnologias da informação na produção e
as consequentes mudanças na organização do trabalho fazem parte de uma
estratégia empresarial que objetivou responder à profunda crise que atingiu

20 Antunes (1999), defende a expressão classe-que-vive-do-trabalho como uma noção ampliada de
classe trabalhadora. Segundo o autor, essa “[...]  designação pretente  enfatizar o sentido atual  da
classe trabalhadora,  sua  forma de ser.  […]  pretende dar contemporaneidade e amplitude ao  ser
social que trabalha, à classe trabalhadora hoje, apreender sua  efetividade sua  processualidade e
concretude.” (ANTUNES, 2000, p.101)
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o capitalismo no início da década de 70 e que persiste até os dias de hoje.
Tais fatores interferiram nas relações de trabalho até então consolidadas e
exigiram uma requalificação operária, de modo a atender os novos ditames
tecnológicos  eleitos  pelo  capital,  para  satisfazer  o  novo  padrão  de
acumulação  e  consumo  engendrado  pela  referida  crise.  Flexibilidade,
responsabilidade,  polivalência,  criatividade  são  algumas  das  demandas
requeridas,  em  relação  à  força  de  trabalho,  que  surgiram  dessas
transformações (WOLFF, 2005, p. 9 e 10).

Nesse  sentido,  o  modelo  de  acumulação  flexível  passou  a  incorporar  a

informatização  no  processo  de  produção,  demandando  assim,  além  de

trabalhadores  capazes  de  lidar  com  esse  novo  contexto,  categorias  que

produzissem essas tecnologias necessárias às novas configurações. Isso significou

a necessidade de toda a classe trabalhadora passar por processos de requalificação

que, mais que adaptar para a utilização dos novos instrumentos de trabalho, tinha

por  função adequar  os  trabalhadores às  novas características  demandadas pelo

modelo produtivo.

Essa adequação também tinha relação intrínseca com os novos formatos

gerenciais, que passam a criar a ilusão de que liberar o trabalho manual e rotineiro

significaria ampliar a autonomia dos trabalhadores. Pelo contrário, as tecnologias de

gestão  ancoram-se  na  informatização  do  trabalho,  e  atribuem  aos  “sistemas”  o

controle  dos  ritmos  e  produtividade.  A  inserção  das  chamadas  inovações

tecnológicas  no  processo  de  produção  implicou,  portanto,  na  ampliação  da

exploração do trabalho e consequente acumulação capitalista.

[…] as inovações tecnológicas passaram a exercer um papel central  nas
novas estratégias capitalistas de acumulação/exploração de riqueza. Isso
porque qualquer inovação tecnológica no capitalismo foi, e continua sendo,
o meio mais eficaz tanto de propiciar a rapidez necessária às conquistas
concorrenciais  como de  impor  à  classe  trabalhadora  –  via,  entre  outras
coisas, o aumento do desemprego estrutural – os novos ditames político-
econômicos e, por conseguinte, tecnoprodutivos. É, pois nesse contexto que
devemos situar as novas tecnologias da informação relativamente ao mundo
do trabalho  e,  mais  particularmente,  no  interior  do  espaço  da  produção
(WOLFF, 2005, p. 135).

Outra questão a ser levantada é o fato de a acumulação flexível ampliar as

formas de exploração do trabalho vivo para além de suas capacidades manuais. As

novas tecnologias passam a incorporar, também, as capacidades intelectuais dos

trabalhadores:
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[…]  essa  racionalização  característica  do  modelo  japonês,  além  de
expressar  uma nova  forma de dominação e controle  do  capital  sobre  o
trabalho, vem profundamente ao encontro do novo tipo de exploração das
capacidades do trabalho vivo viabilizada pela atual revolução tecnológica,
qual seja, a objetificação das capacidades intelectuais […] (WOLFF, 2005, p.
154).

Para tanto, faz-se necessária a existência de categorias de trabalhadores

especializados responsáveis por codificarem esses saberes e conhecimentos nos

sistemas informacionais. O trabalho dos programadores de software, portanto, além

de já implicar, por si só, na produção de mais-valia, também permite a ampliação da

exploração dos demais trabalhadores. Obviamente, os programadores não detém a

exclusividade nesse processo, mas compõem parte importante.

[…] ao torná-los meros dados que, uma vez sistematizados e codificados
pelos programas de computador,  circulam e podem ser  estocados como
outra  mercadoria  qualquer.  Essas  informações,  reificadas  no  espaço  da
produção, cristalizadas nas máquinas e tornadas instrumentos de trabalho,
borram os limites entre trabalho manual e intelectual. Longe, portanto, de
significar  um estímulo  às  capacidades criativas,  representam antes  uma
apropriação,  por  parte  dos  detentores  dessas  máquinas,  tanto  do  saber
como do saber-fazer operário. As novas informações extraídas do trabalho
vivo,  através de sua própria  “participação” nas experiências adquiridas e
“compartilhamento”  delas  no  interior  do  processo  produtivo,  retornam
materializadas nos  chips das máquinas informatizadas, ditando as regras
desse mesmo processo (WOLFF, 2005, p. 159 e 160).

A qualificação e a formação de trabalhadores cumpre, mais uma vez, papel

fundamental nesse processo, já que novas habilidades passam a ser demandadas à

força de trabalho. Ao passo que algumas categorias de trabalhadores precisam ser

altamente qualificadas, desempenhando funções intelectuais complexas, outras têm

suas atividades bastante simplificadas, mas que envolvem, agora, todo um aparato

tecnológico com que anteriormente não precisavam lidar.

Nesse panorama se inserem as novas habilidades demandadas ao trabalho
vivo para lidar  com essa nova tecnologia  (trabalho morto)  que o próprio
trabalho vivo desenvolveu, mas à qual tem que se submeter depois disso,
uma vez que a tecnologia de um modo geral passa a prevalecer sobre o
processo  produtivo.  Assim,  a  nova  maquinaria,  sendo  a  mais  nova
ferramenta  do  capital,  exige  uma  nova  qualificação,  a  qual,  longe  de
representar  o desenvolvimento e enriquecimento de mais uma qualidade
humana, tem a ver, única e exclusivamente, com a constituição de um novo
homem-máquina, cujas habilidades estejam devidamente direcionadas em
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conformidade  com  ela  e  também  com  os  novos  preceitos  do  capital
(WOLFF, 2005, p. 196 e 197).

O controle  sobre  os  saberes e  conhecimentos,  portanto,  se  amplia  e  se

modifica,  já  que  “[…]  uma  vez  cristalizadas  as  informações  nas  máquinas,  o

trabalhador não tem mais domínio e muito menos ideia de como elas retornarão e

nem de que forma” (WOLFF, 2005, p.206).

Logo, o novo modelo produtivo não supera o anterior no que diz respeito à

expropriação  dos  conhecimentos  dos  trabalhadores  para  materializá-los  na

maquinaria. Ao contrário, avança nesse sentido, e passa a incorporar não somente

as formas de fazer, mas também, de certa maneira, as formas de pensar. Essa nova

maquinaria,  portanto,  como  bem  lembra  a  autora,  demanda  novas  formas  de

qualificação. Além da qualificação, esse novo modelo interfere nas formas de ser da

classe trabalhadora:

Isso  leva  alguns  críticos  do  impacto  do  trabalho  informatizado  sobre  a
subjetividade operária a afirmar que a informatização da produção instaura
um controle sutil, porém muito mais eficiente e profundo. Conforme Codo
(1993, p.180), isso pode ser observado mais particularmente na linha de
produção.  Para  ele,  na  medida  em  que  “as  decisões  que  antes  [o
supervisor]  tomava são agora parte do  software,  o controle […] é agora
realizado pelo controle das informações, pelo controle de qualidade e pelo
monitoramento do desempenho”. O efeito para o trabalhador é a redução do
contracontrole – típico de situações em que se enfrenta um controle muito
explícito e acirrado – e o engendramento de um  autocontrole,  posto que
“desaparece a figura física do controlador, o algoz desaparece em meio a
uma  tecnoburocracia  simpática  e  impessoal,  o  que  faz  com  que  o
trabalhador se obrigue a uma vigilância eterna contra um ‘inimigo abstrato’”
(ibidem) (WOLFF, 2005, p.205).

Diante  disso,  podemos  entender  que  são  extraídas  também  as

possibilidades de resistência da classe trabalhadora. Não é à toa que os próprios

movimentos de representação de classe perdem sua força, surgindo, inclusive, o

sindicalismo  de  empresa.  Vale  destacar  que,  diferentemente  do  sindicalismo

tradicional, essa nova forma de “organização” de classe amplia o controle sobre as

reivindicações, inibe manifestações e desconstrói a histórica luta dos trabalhadores

suprimindo seus espaços de negociação, permitindo o aumento da precarização e

da precariedade do trabalho.

A acumulação flexível e o processo de informatização, além de manipular os
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aspectos políticos e sociais das relações de trabalho, também constitui o controle

técnico e a expropriação da intelectualidade do trabalho no processo produtivo. O

trabalho vivo, que cria valor, submete-se de novas maneiras ao trabalho morto, que

é trabalho vivo objetificado.

O processo de  sucção das propriedades intelectuais do trabalho vivo não
poderia ser mais claro e completo, posto que aqui estão presentes todas as
etapas  necessárias  para  tanto:  inicia-se  com  a  “transferência”  e
consequente  apropriação  de  uma  dimensão  fundamental  do  trabalho
humano – aquela que possui a capacidade de pensar os procedimentos do
trabalho quando da sua prática, isto é, a capacidade de prévia ideação – e
termina pelo seu retorno – na forma de trabalho morto e materializado nos
“bancos  de  dados”  –  ditando  as  regras  ou,  como  os  PQTs21 preferem
colocar, “treinando” o trabalho vivo que o concebeu (WOLFF, 2005, p. 214).

Mas,  como  destaca  Wolff  (2005),  a  reificação  não  se  faz  somente  no

controle da máquina sobre o trabalhador. É necessário que esse trabalhador saiba

lidar  com as  novas  tecnologias,  a  fim  de  não  causar  prejuízos  ao  capital.  Sua

qualificação  provoca  a  conformação  ao  novo  modelo,  e  sendo  as  tecnologias

constantemente modificadas, se torna constante. Isso significa que se exige desse

novo trabalhador, novos e contínuos processos formativos.

Entretanto,  há  um  problema.  Por  mais  que  o  computador  aumente  a
possibilidade de redução e de desespecialização operária através de um
novo  tipo  de  expropriação  e  reificação,  sem  dúvida  ele  coloca  novas
demandas  àqueles  que  permanecem  indispensáveis  ao  sistema.  Estes
devem estar muito mais aptos para enfrentar as recorrentes mudanças que
a informatização desencadeia  no processo produtivo.  Além disso,  devem
estar  mais  estimulados  em sua  capacidade  de  lidar  com  imprevistos  e
panes muito  mais  complexas  no maquinário,  assim como de  tratar  com
signos operativos mais abstratos.
E é exatamente aqui que entramos na segunda exigência, já apresentada,
que a informática coloca à administração:  a requalificação,  ou melhor,  o
modelamento dos trabalhadores diante da inovação tecnológica, de maneira
que a mesma não se reverta em danos ao invés de ganhos para a empresa.
Saliente-se que a formação desse novo perfil de trabalhador é uma  outra
face do fenômeno da reificação, na medida em que tem como fim único a
subordinação do homem à máquina – e, através desta, ao capital –, isto é,
ao seu tempo e movimento, ao seu modus operandi (WOLFF, 2005, p. 226).

É importante destacar, no entanto, que

[…] A informatização da produção, apesar de possibilitar uma considerável
redução da força de trabalho no interior do espaço dessa produção, está

21 PQTs – Programas de Qualidade Total
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muito  longe  de  substituí-la  e/ou  simplificá-la  completamente.  Se,  por  um
lado,  a  maquinaria  está  mais  flexível,  permitindo  rápidas  e  necessárias
inovações  no  produto  e  no  modo  de  fabricá-lo,  por  outro,  está  mais
complexa e, portanto, exigindo novas demandas à força de trabalho, sem as
quais  a  introdução  da  nova  tecnologia  no  processo  produtivo  incorreria
antes em prejuízo do que em maximização da produtividade (WOLFF, 2005,
p.258 e 259).

Nesse  contexto,  categorias  de  trabalhadores  surgem  para  atender  a

necessidade  de  produção  de  tecnologia,  aperfeiçoamento  das  máquinas  e

automatização  do  trabalho,  produção  de  sistemas  de  gerenciamento,  etc.  Os

programadores  de  software inserem-se  nessa  lógica,  e  constituem  na  base  da

produção dos sistemas mais variados, desde os que automatizam e gerenciam a

produção como os que o fazem nos serviços.

3.3 A questão do Trabalho Imaterial

É no  contexto  que  debatemos  anteriormente  que  se  insere  a  discussão

sobre o trabalho imaterial. A análise marxiana do trabalho passou a ser questionada,

no século XX, por teóricos que a consideravam ultrapassada, já que o processo de

produção  a  que  se  referiu  Marx  teria  sido  superado.  Os  chamados  teóricos  do

trabalho imaterial, como Lazzarato, Negri e Hardt (apud Santos, 2013), além de Gorz

e Castells, passaram a defender que a obra de Marx delimitou-se ao capitalismo

fabril, e que no atual contexto, o da sociedade da informação, seria necessário rever

seus conceitos, que não seriam suficientes como referencial de análise por não ser

possível quantificar o valor do trabalho imaterial. Nesse sentido, 

A diminuição de postos de trabalho nas indústrias de países de economia
avançada e, ao mesmo tempo, o aumento das ocupações profissionais que
passam a exigir maior intervenção intelectual pareciam indicar a tendência
de  eliminação  do  trabalho  imediato  e  a  predominância  de  trabalhos
mediatos,  isto  é,  atividades  predominantemente  intelectualizadas  ou
imateriais (AMORIM, 2014a, p.9).

As proposições em torno de uma perspectiva de superação da sociedade

industrial e a constituição de uma sociedade da informação indicavam que a análise
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de Marx estaria superada. Como lembra Amorim (2014b), 

À primeira vista, o novo “modelo” produtivo toyotista e flexível se distanciava
significativamente de seu predecessor. Com a introdução do processo de
automação das indústrias, as formas de trabalho tipicamente fordistas, que
vinculavam o trabalhador a um posto específico de trabalho e que eram
determinadas pelo trabalho fundamentalmente manual, foram substituídas
por engrenagens tecnológicas automatizadas, nas quais o trabalhador teria
sido “posto para fora do processo de trabalho estrito senso”. Assim, sem
uma intervenção direta do trabalhador nos processos de trabalho, ele teria
se tornado basicamente um vigia da máquina. Além disso, essa vigilância se
apresentaria como uma atividade multifuncional. O trabalhador polivalente
dessa  nova  indústria  seria  o  responsável  pelo  funcionamento  e  pela
manutenção de várias máquinas robotizadas, o que, de alguma maneira,
demandava  qualificações  predominantemente  intelectuais,  que
configuravam  um  processo  contraditório:  ao  mesmo  tempo  em  que  a
introdução  de  novas  tecnologias  expulsava  uma  grande  quantidade  de
trabalhadores  das  fábricas,  agora  automatizadas,  esse  tipo  de  produção
demandava  trabalhadores  intelectualmente  qualificados,  isto  é,  que
tivessem como elemento constitutivo de suas qualificações profissionais o
conhecimento e a informação (AMORIM, 2014b, p.32 e 33).

A defesa dos teóricos do trabalho imaterial, portanto, estava na superação

do trabalho degradante do modelo taylorista-fordista, que teria sido substituído por

um novo tipo de trabalho altamente qualificado, em que a dimensão intelectual é

predominante.  Sob  essa  ótica,  a  informatização  dos  processos  produtivos  e  a

inserção das tecnologias em substituição ao trabalho manual ampliaram categorias

de trabalhadores responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico e também no setor

de serviços, o que resulta imediatamente em trabalho imaterial.

Como já apresentamos, obviamente o novo modelo de produção demandou

novas  categorias  profissionais  responsáveis  pela  produção  tecnológica,  inclusive

estão nesse contexto os programadores de  software, sujeitos de nossa pesquisa.

Mas é importante destacar que a tese do trabalho imaterial, tal qual defendem seus

propositores, implica em uma falácia,  já que a existência de postos de trabalhos

intelectualizados ou o aumento de categorias em que prevalece a prática do trabalho

imaterial não representa a supressão da produção material nem sua relevância no

processo de reprodução capitalista. Além disso, o trabalho imaterial por si só não

representa  trabalho  emancipado  da  lógica  expropriadora  do  capitalismo,  sendo

também colocado em condições degradantes e precárias.

Santos (2013) dedica-se a debater a relação entre trabalho imaterial e teoria

do valor em Marx. O autor define:
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Logo, chamamos de trabalho imaterial todo trabalho humano cujo resultado
útil seja predominantemente imaterial, mesmo quando há a necessidade de
mediação  de  objetos  materiais  para  que  este  trabalho  imaterial  seja
efetivado  enquanto  utilidade.  Na  realidade  concreta,  não  existem  linhas
rigorosas de demarcação que permitem a distinção completa entre trabalho
material  e  trabalho  imaterial.  No  trabalho  imaterial  há  fragmentos  de
trabalho material: podemos tomar como exemplo um professor que, na sua
atividade imaterial,  consome instrumentos materiais,  tais como giz, livros,
anotações para gerar o resultado informacional de sua aula. Por outro lado,
o  trabalho  material  abarca,  em  diferentes  níveis,  excertos  de  trabalho
imaterial: todo trabalho necessita da intervenção intelectual do trabalhador
direto,  imprimindo  no  objeto  de  trabalho  a  mediação  de  sua  vontade  e
atenção voltadas à finalidade do processo. Estes elementos se objetivam no
resultado  final.  Desta  maneira,  é  a  preponderância  da  relação  que
determina,  teoricamente,  o  uso  das  expressões  trabalho  material ou
trabalho imaterial (SANTOS, 2013, p. 15).

Partindo dessa definição, podemos entender que o que presenciamos não é

uma superação do trabalho material pelo trabalho imaterial, mas a existência mais

acentuada  de  postos  de  trabalho  com  predominância  imaterial  em  relação  ao

modelo produtivo anterior.

O conceito de trabalho imaterial está ancorado no papel do saber dentro do
atual processo produtivo.  Se considerarmos o trabalho do ponto de vista
ontológico,  como  a  unidade  indissociável  entre  pensamento  e  ação
essencial  ao  processo  de  hominização,  deve-se  reconhecer  que  o
conhecimento  sempre  esteve  presente  na  produção.  No  capitalismo  da
primeira  revolução  industrial  e  na  organização  de  Taylor  e  Ford  há  a
tentativa  de  esvaziamento  dessa  dimensão  cognitiva  do  trabalho,  o
conhecimento está materializado no capital fixo representado por máquinas,
instalações e processos (do qual o homem é mero acessório). No modelo
informacional, em trabalhos como, por exemplo, o de desenvolvimento de
softwares, o conhecimento desempenha um novo papel (MOITA, ARAÚJO e
AQUINO, 2013, p. 3).

No entanto,  a  emergência  de  categorias  em que o  conhecimento  se  faz

fundamental  para  o  desenvolvimento  de  sua  prática  produtiva  não  significa,

necessariamente, que as formas de controle e expropriação desses conhecimentos

deixaram de existir.

Mesmo  se  considerarmos  as  formulações  mais  sofisticadas  dessa
representação teórica sobre as metamorfoses do trabalho contemporâneo
que  incorporam  a  discussão  a  respeito  do  modelo  centro-periferia  do
trabalho imaterial, isto é, um centro composto por trabalhadores qualificados
e criativos e uma periferia composta por trabalhadores desqualificados e
ocupados com tarefas de transferência de informação, ainda assim a tese é
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problemática. Em primeiro lugar, é preciso chamar a atenção para o fato de
que  a  parcela  “imaterial”  da  classe  trabalhadora  representa  uma  fração
minoritária  em  termos  quantitativos  (POCHMANN).  E  em  termos
qualitativos, é importante não esquecermos que, se existem mudanças no
conteúdo do trabalho, o trabalho associado à difusão do paradigma sócio-
técnico cognitivista é trabalho de tipo capitalista, isto é, determinado formal
e  concretamente  pela  exploração  da  força  de  trabalho  objetivando  a
valorização do capital (BRAGA, 2004, p. 52 e 53).

Como destacou Braga, há uma desigualdade colocada pelas relações entre

centro e periferia do capital. É possível reconhecer que em determinados locais há

uma incidência maior de trabalho complexo sendo desenvolvido, mas essa não é a

realidade hegemônica. Além do mais, mesmo onde é possível identificar a existência

de  trabalhadores  altamente  intelectualizados,  adequadamente  remunerados  por

isso, essas categorias são quantitativamente inexpressivas em relação às massas

postas em condições de trabalho degradante. Outra questão importante que aponta

Braga é:

Por  vezes,  os  diferentes  estudiosos  da  relação  trabalho-tecnologia
informacional  acabam  se  esquecendo  que  durante  o  período  que  o
trabalhador vende sua força de trabalho ao capitalista, é este quem define
as regras de seu uso. Tal realidade não se altera porque as novas formas de
organização  do  trabalho  centradas  na  estrutura  em  rede  tendem,  nos
reduzidos  extratos  superiores  das  classes  trabalhadoras,  à
instrumentalização da atenção e da memória do trabalhador no controle de
seu  próprio  processo  de  trabalho  ou  porque  o  capitalista  extrai  do
conhecimento operário certos instrumentos para aumentar a produtividade
e, consequentemente, seus lucros (BRAGA, 2004, p.52 e 53).

Na  relação  capitalista  de  produção,  indiferentemente  de  a  mercadoria

produzida ser  pregos ou  softwares,  o  tempo de trabalho pertence ao capitalista.

Nesse tempo, seja o saber tácito ou o conhecimento técnico complexo, esse está a

serviço da produção de mais-valia. Como destacam Moita, Araújo e Aquino, 

O  trabalho  imaterial  é  considerado  um  trabalho  vivo  por  envolver  a
subjetividade  do  trabalhador:  “Tal  como  é  percebido  hoje,  o  trabalho
imaterial resgata e justifica a utilização do conceito de Marx de um ‘trabalho
vivo’,  uma faculdade humana que todos nós possuímos para constituir  o
mundo e criar vida social” (COCCO; VILARIM, 2009, p. 175). E por ser vivo,
este trabalho estaria livre das investidas do capital de simplificá-lo com o fim
de sua subsunção.  Além disso,  por  sua produtividade estar  centrada na
lógica da comunicação, o trabalho imaterial implica um tipo de cooperação
social  diferente  da  imposta  pelo  arranjo  de  produção  do  capitalismo
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industrial. Não é a cooperação de um trabalho primeiramente decomposto e
a  seguir  integrado  pelo  esforço  capitalista,  mas  uma  cooperação
relacionada à própria necessidade de desenvolver ou aprimorar produções
coletivas (MOITA, ARAÚJO e AQUINO, 2013, p.3).

Ou seja, a cooperação colocada no chamado trabalho imaterial altamente

intelectualizado coloca os  conhecimentos  e  habilidades da força  de trabalho em

favor  do  aumento  da  produtividade  tanto  quanto  o  ritmo  da  esteira  fordista.  A

diferença  está  no  caráter  ideológico  de  autonomia  e  criatividade  que  exigem

constantes processos formativos da classe trabalhadora, que tem sua subjetividade

apropriada e colocada à disposição do capital.

Santos (2013) destaca em sua obra a abordagem de Marx sobre o tema,

que  não  utilizou  diretamente  o  termo  trabalho  imaterial,  mas  apontou  as

possibilidades de produção imaterial:

Marx  fornece uma noção de trabalho imaterial  (apesar de não chamá-lo
diretamente de trabalho imaterial) quando menciona duas possibilidades da
produção imaterial, ou duas formas de existência do resultado da produção
imaterial. A primeira delas é o resultado de o trabalho existir separadamente
do produtor direto, podendo circular como qualquer mercadoria no intervalo
entre  produção e o consumo tais  como livros,  quadros e  toda produção
artística que tenha a possibilidade de existência separada da atividade de
seu criador (Marx, 2004, p.119). […] A segunda possibilidade de existência
dos produtos do trabalho imaterial diz respeito àquelas atividades nas quais
o  produto  não  é  separável  do  ato  da  produção,  tais  como  os  serviços
médicos e a educação escolar. Trabalho imaterial é aqui pensado levando
em conta o caráter imediato e útil do produto do trabalho (Marx, 2004, p.
119-120) (SANTOS, 2013, p. 14 e 15).

Podemos entender, nesse sentido, que a produção dos programadores de

software diz respeito ao tipo de produção imaterial em que o resultado do trabalho

existe separadamente do produtor direto. Ao desenvolver o programa, este passa a

existir  para  além  do  trabalhador.  Dessa  forma,  o  software é  separado  do

programador,  mesmo  sendo  resultado  dos  seus  conhecimentos  e  saberes

materializados no programa. Logo, sob o ponto de vista do caráter imediato e útil do

produto do trabalho, há uma produção imaterial que pode e circula como mercadoria

de forma independente do trabalhador que o produziu.

É importante destacar que trabalho imaterial não significa necessariamente

trabalho  improdutivo.  Assim  como  o  trabalho  material  pode  ser  improdutivo,  o
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imaterial  também pode.  Ou seja,  ao desenvolver  softwares ou contribuir  com os

códigos  abertos  em  tempo  de  não-trabalho,  os  programadores  podem  realizar

trabalho imaterial improdutivo, já que não estão gerando mais-valia diretamente. Ou

seja,  o  que  o  coloca  nessa  condição  ou  não  é  sua  relação  no  processo  de

valorização  do  capital.  Mas  vale  mencionar  que  mesmo  o  trabalho  improdutivo

também pode transferir valor no seu processo de produção. Um exemplo é o caso

do software livre desenvolvido pelas comunidades como trabalho improdutivo, mas

que pode ser utilizado por empresas e fábricas de software para o desenvolvimento

de  produtos  que  serão  comercializados.  Nesse  sentido,  no  modo  de  produção

capitalista o que determina a produtividade ou improdutividade do trabalho sempre

são as relações em que esse está inserido.

Em  uma  defesa  da  perspectiva  do  trabalho  imaterial  e  do  capitalismo

cognitivo, Cocco e Vilarim (2009) apontam o trabalho de produção de software como

um exemplo do trabalho inerentemente imaterial:

Logo, sob essa perspectiva, não é exagero afirmar que o software torna-se
um elemento nevrálgico na constituição de um novo espaço de produção,
um  espaço  que  abrange  indivíduos-usuários,  computadores,
programadores,  organizações,  trabalhadores  e  outros  atores.  É  a  lógica
embutida  no  software  que  permite  reconhecer  a  homogeneidade  das
máquinas  atuais  e  caracterizá-lo  como  um  bom  exemplo  de  produção
inerentemente imaterial: o que faz a “diferença” é a inteligência (software)
embutida nas máquinas (hardware). É ali que se concentra o “valor”. Mas a
produção desse suplemento de valor não corresponde mais à economia do
tempo de trabalho (COCCO e VILARIM, 2009, p.181).

No entanto, os próprios autores admitem o que eles chamam de processo de

fordização da produção de  software,  destacando o surgimento da Engenharia de

Software e  os  processos  de  padronização  da  produção  (de  que  trataremos  no

Capítulo  4  dessa  tese).  Mas,  ainda  assim,  insistem  em  afirmar  que  “[…]  essa

fordização do software não se tornou hegemônica do ponto de vista do trabalho vivo,

e  o  próprio  desenvolvimento  do  trabalho  em  rede  numa  dinâmica  horizontal,

colaborativa e subjetiva, aponta para a ineficácia desse projeto capitalista” (Cocco e

Vilarim, 2009, p. 184).

Essa  perspectiva  de  um trabalho  colaborativo  e  horizontalizado,  em que

predomina a autonomia intelectual e a liberdade criativa, pode até ser realidade em

algum canto  do globo.  No entanto,  não representa  a  totalidade na produção de
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softwares.

Diante da rigidez de processos que as normas impõem para que se alcance
a  certificação,  o  estatuto  de  rotinização  da  produção  de  software  é
considerado  evidente  por  Castillo  (2009).  O trabalho  livre  e  colaborativo
descrito  pelos  teóricos  do  informacionalismo  é  retratado  em  sua  face
degradada, pela simplificação da atividade e pela perda de autonomia dos
desenvolvedores.  As  constantes  auditorias  a  que  são  submetidos  os
trabalhadores e seus produtos impõem um nível de disciplina comparado ao
das linhas de produção da organização fordista. Mais uma vez é sustentada
a  tese  da  taylorização  do  trabalho  informacional  (MOITA,  ARAÚJO  e
AQUINO, 2013, p. 9).

Como veremos no decorrer dessa tese, a partir  dos resultados de nossa

pesquisa, o trabalho dos programadores de software é sim altamente qualificado e

permeado por atividades intelectuais complexas, que exigem constante atualização

e formação, mas está longe de representar a superação das relações de exploração

impostas  pelo  capitalismo,  não  representando  liberdade  e  autonomia,  como

preconizam os teóricos do trabalho imaterial.
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4. TECNOLOGIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: O SETOR DE TI E O 

TRABALHO DE PROGRAMAÇÃO DE SOFTWARE

O  termo  Tecnologia  se  faz  presente  nessa  tese  com múltiplos  sentidos:

como  técnica,  como  maquinaria,  como  informática,  como  linguagens  de

programação – muitas vezes denominadas tecnologias pelos profissionais da área,

como conjunto de artefatos modernos desenvolvidos a partir de acúmulo técnico. No

entanto, a Tecnologia é também categoria histórica e social, que pode ser entendida

sob diferentes concepções. Tratamos de apresentar algumas dessas concepções

nesse capítulo, com a finalidade de nos posicionarmos teoricamente no campo que

compreende  a  Tecnologia  como  construção  histórico-social  e,  a  partir  daí,

empreender nossas análises. Na sequência, abordamos o setor de Tecnologia da

Informação e  a  especificidade  do trabalho  de programação de  software.  A esse

respeito, trazemos um brevíssimo histórico da computação, debateremos o processo

de produção de software e, por fim, traçaremos o perfil da indústria de software no

Brasil e no Estado do Paraná, enfatizando as características do Arranjo Produtivo

Local de Tecnologia da Informação da Região Sudoeste.

4.1 Breve revisão de concepções de Tecnologia

Conforme os debates apresentados no capítulo anterior, é possível afirmar

que a consolidação do modo de produção capitalista e, por consequência, a ideia de

modernidade, instaurou novas relações sociais, tanto no campo da produção, como

na cultura. O advento da Revolução Industrial, marco histórico desse processo, bem

como as  transformações  políticas  e  culturais  que  foram se  delineando  desde  o

Iluminismo, trouxeram consigo um novo olhar da sociedade para a tecnologia.  A

indústria  recém-nascida  passou  a  “oferecer”,  a  determinados  grupos  sociais,  o

acesso  a  bens  de  consumo  que  materializavam  a  tecnologia  no  cotidiano  das

pessoas.  Até  então  a  maior  parte  dos  artefatos  técnicos  era  restrita  ao  espaço

produtivo, e com a inserção de artefatos industriais no cotidiano das pessoas, esse

tipo de técnica passou a fazer parte também do espaço doméstico.
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Diante  disso,  o  acúmulo  crescente  de  novas  tecnologias  e  produtos

resultantes  delas  marcou  o  desenrolar  da  história.  Construiu-se  socialmente  a

relação  direta  entre  quantidade  de  coisas  produzidas  com  desenvolvimento

econômico,  e  a  Tecnologia  ganhou  o  status de  responsável  por  toda  essa

“maravilha”. No entanto, se é verdade que a inserção dos produtos tecnológicos na

vida  dos  sujeitos  modificou  definitivamente  as  formas  de  viver  em sociedade,  é

verdade também que nem todos os sujeitos têm acesso a esses produtos. Nesse

sentido,  cabe  perguntar  o  que  é  Tecnologia  e  buscar  entender  as  concepções

formuladas sobre essa categoria, especialmente a partir da modernidade. 

Segundo Ruy Gama,

[…] o rastreamento da palavra tecnologia é difícil, pois a ela se associam ao
longo  de  sua  história  contextos  sociais  extremamente  diferentes.  Ao
percorrer diversas formações econômico-sociais, o conceito de tecnologia
foi se alterando, alargando-se às vezes,  restringindo-se outras vezes,  de
modo  a  deixar  registrada,  de  várias  maneiras,  a  própria  história  das
técnicas,  vale  dizer  a  história  do  trabalho,  da  indústria  e  da  produção.
(GAMA, 1986, p.8).

No decorrer de sua obra “A Tecnologia e o Trabalho na História”  (1986),

Gama  analisa  o  termo,  apresentando  suas  acepções  nas  línguas  portuguesa,

inglesa, francesa e alemã. O autor destaca que o conceito de tecnologia é criado em

países em que o Estado teve papel importante no desenvolvimento das técnicas, da

manufatura e do ensino técnico, como a França, por exemplo, berço do Positivismo,

que definiu a ciência como absoluta e o papel da técnica em aplicá-la (LEÃO, 2006).

Em Gama, a tecnologia é entendida como encontro entre a teoria e a prática, ligada

desde seu nascimento à alteração do modo de produção e às formas de aquisição e

transmissão  dos  conhecimentos  técnicos.  Diante  disso,  Gama  conceitua  a

tecnologia moderna como a ciência do trabalho produtivo.

Como  campo  de  estudo,  a  Ciência  tem  uma  longa  história.  Conforme

Kreimer  (2009,  p.18-23),  esta  passou  por  três  etapas  na  modernidade:

institucionalização, a partir do século XVII até o século XVIII, quando começam as

primeiras  academias  na  Europa,  e  a  comprovação  empírica,  atrelada  ao  poder

político, constitui um novo pensamento, desvinculado da religião; profissionalização,

como etapa seguinte, em que a profissão de cientista passa a contar com carreira e
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investimentos,  exigindo  deste  a  produção  de  conhecimento  útil;  e,  por  fim,  a

industrialização, etapa mais recente (origem na Segunda Guerra Mundial), em que a

ciência se converte em uma atividade de larga escala.

Feenberg  (2003)  destaca  que  os  costumes  e  mitos  das  sociedades

tradicionais  são  substituídos,  na  modernidade,  pela  crença  na  ciência  e  na

tecnologia, como expressões do questionamento dos modelos anteriores, em que se

tornam base do que entendemos como racional: “Consequentemente, a tecnologia

torna-se onipresente na vida cotidiana e os modos técnicos de pensamento passam

a predominar acima de todos os outros” (FEENBERG, 2003, p.1).

A articulação entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), como campo de

estudo, no entanto, tem uma história recente. A primeira vez em que esses termos

aparecem juntos é na obra de Robert Merton, em 1937. O sociólogo estadunidense

apresenta  a  ideia  de  que  há  uma  relação  entre  conhecimento  científico,

desenvolvimento  tecnológico  e  as  condições  sociais,  econômicas,  culturais  e

políticas (KREIMER, 2009, p.23). No entanto, defende que a ciência é autônoma em

relação aos outros campos. Essa concepção essencialista da relação entre ciência,

tecnologia e sociedade parte do pressuposto de um modelo linear, em que quanto

mais  ciência  é  produzida,  mais  tecnologia  temos  e,  por  consequência,  melhor

qualidade de vida para a sociedade. No entanto, com os desastres encampados

pela ciência, em especial ao final da década de 1950, o modelo linear passa a ser

questionado:

Apesar do otimismo proclamado pelo promissor modelo linear, o mundo foi
testemunha de uma sucessão de desastres relacionados com a ciência e
com  a  tecnologia,  especialmente  desde  os  finais  da  década  de  1950.
Vestígios de resíduos contaminantes, acidentes nucleares em reatores civis
de transportes militares, envenenamentos farmacêuticos, derramamento de
petróleo, etc. Tudo isso nos ajuda a confirmar a necessidade de revisar a
política científico-tecnológica do lassez-faire e do cheque-em-branco e, com
ela,  a  concepção  mesma  da  ciência-tecnologia  e  sua  relação  com  a
sociedade (BAZZO, LINSENGEN e TEIXEIRA,  2003, p.123).

Em “O que  é  Filosofia  da  Tecnologia”,  Feenberg  apresenta  a  discussão

sobre como pode ser classificada a tecnologia na modernidade a partir de “[...] dois

eixos que refletem sua relação aos valores e aos poderes humanos” (2003, p.6). O

autor delineia o seguinte quadro:
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A Tecnologia é: Autônoma Humanamente Controlada 

Neutra

(separação completa   entre 
meios e fins) 

Determinismo

(por exemplo: a teoria da  
modernização) 

Instrumentalismo 

(fé liberal no progresso) 

Carregada de Valores 

(meios  formam  um  modo  de
vida que inclui fins)

Substantivismo 

(meios e fins ligados em 
sistemas)

Teoria Crítica 

(escolha de sistemas de meios-
fins alternativos)

Quadro 5 – Eixos de Definição da Tecnologia
Fonte: Feenberg (2003, p.6)

Essa classificação de Feenberg indica quais são as principais formas que a

sociedade moderna encontrou de conceber a tecnologia. Para o autor, a intersecção

entre os dois eixos (Vertical: Neutra x Carregada de Valores e Horizontal: Autônoma

x  Humanamente  Controlada)  implica  em  quatro  abordagens  diferenciadas  para

entender a Tecnologia: Determinismo, intersecção entre neutralidade e autonomia da

tecnologia;  Instrumentalismo, que congrega o entendimento de que a tecnologia é

neutra e humanamente controlada; Substantivismo, que a entende como carregada

de valores e autônoma; e a Teoria Crítica, que defende a ideia de que a tecnologia é

carregada de valores e humanamente controlada.

O Determinismo parte do princípio de que a tecnologia avança apesar das

relações sociais e,  ainda, que a mesma determina os rumos que as sociedades

tomarão. Para essa concepção, “[...] a tecnologia não é controlada humanamente,

mas, pelo contrário,  que ela controla os humanos,  isto é,  molda a sociedade às

exigências de eficiência e progresso” (FEENBERG, 2003, p.7). Já Instrumentalismo

está ancorado na ideia de que “[...] a tecnologia é simplesmente uma ferramenta ou

instrumento da espécie humana com o qual nós satisfazemos nossas necessidades”

(FEENBERG, 2003, p.6). No que diz respeito ao substantivismo, o autor afirma:

O termo “substantivismo”  foi  escolhido  para  descrever  uma posição  que
atribui valores substantivos à tecnologia, em contraste com as visões como
a do instrumentalismo e a do determinismo, nos quais a tecnologia é vista
como neutra em si mesma. O contraste aqui está realmente entre dois tipos
de valor. A tese da neutralidade atribui um valor à tecnologia, mas é um
valor  meramente  formal,  a  eficiência,  que  pode  servir  a  diferentes
concepções de uma vida boa. Um valor substantivo, pelo contrário, envolve
um compromisso com uma concepção específica de uma vida boa. Se a
tecnologia incorpora um valor substantivo, não é meramente instrumental e
não  pode  ser  usada  segundo  diferentes  propósitos  de  indivíduos  ou
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sociedades com ideias diferentes do bem. O uso da tecnologia para esse ou
aquele propósito seria uma escolha de valor específica em si mesma, e não
só  uma forma mais  eficiente  de compreender  um valor  pré-existente  de
algum tipo (FEENBERG, 2003, p.7).

No  que  concerne  à  Teoria  Crítica,  a  qual  Feenberg  se  filia,  há  o

entendimento de que a tecnologia apresenta uma promessa de maior liberdade a

humanidade, sem desconsiderar seus efeitos catastróficos. Nessa abordagem, ela é

carregada de valores, já que está sempre na relação com as demais dimensões –

histórica,  social,  cultural  e  econômica,  mas  também  é  mediada  pelas  opções

políticas e éticas dos seres humanos. Para o autor, portanto,  “[...] o problema não

está  na  tecnologia  como  tal,  senão  em  nosso  fracasso  até  agora  em  inventar

instituições apropriadas para exercer o controle humano dela” (FEENBERG, 2003,

p.9). De acordo com ele, é fundamental que elaboremos formas mais democráticas

de desenvolvê-la e projetá-la.

Renato  Dagnino  (2002)  faz  uma  classificação  dos  Estudos  Sociais  da

Ciência e Tecnologia, ou campo CTS, em duas grandes categorias: uma com o foco

na  Ciência  e  Tecnologia  (C&T),  e  a  outra  com  foco  na  Sociedade.  À  primeira

categoria  estão associadas as ideias de Neutralidade da C&T e o Determinismo

Tecnológico. Aos estudos CTS com foco na Sociedade, Dagnino inclui a Tese fraca

da não-neutralidade, ou Construtivismo, e a Tese forte da não-neutralidade. Sobre a

abordagem centrada na C&T o autor afirma:

[...]  a  C&T  é  entendida  como  infensa  ao  contexto  sociopolítico,  como
possuindo  um  desenvolvimento  linear  em  busca  da  verdade,
endogenamente  determinado,  universal  e  inexorável,  ao  longo  do  qual
apenas existe a diferença entre uma tecnologia mais avançada (de ponta,
mais  eficiente,  mais  recente)  e  menos  avançada  (obsoleta,  ineficiente,
ultrapassada). É uma concepção evolucionista, uma espécie de darwinismo
tecnológico,  uma vez  que a história  é  reduzida  a  um processo  em que
sobrevivem  as  tecnologias  mais  aptas,  mais  eficientes,  mais  produtivas
(DAGNINO, 2002, p. 3).

Nesse sentido, entender os debates sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade

sob esse ponto de vista é atribuir à ciência e à tecnologia o caráter de supremacia

sobre  a  sociedade.  Desta  perspectiva,  as  sociedades  seguem  linearmente  um

percurso traçado pela tecnologia que, sendo cumulativa, torna-se progressivamente

mais poderosa. Para essa abordagem,

C&T seriam um assunto técnico e não político; haveria uma barreira virtual
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que protegeria o ambiente de produção científico/tecnológico do contexto
social, político e econômico. Barreira esta que impediria que os interesses
dos  atores  sociais  envolvidos  no  desenvolvimento  da  C&T  possam
determinar a trajetória de inovação (DAGNINO, 2002, p. 3).

Dagnino assevera que dessa visão advém duas variantes: a neutralidade e o

determinismo. Sendo que, para a neutralidade, “[...] nem a C&T é influenciada pelo

contexto social nem possui um poder de determinar a sua evolução, sendo então

desprovidas de valor e dele independente” (DAGNINO, 2002, p.3). Diante disso, a

barreira de que fala o autor seria a impermeabilidade entre C&T e sociedade. Já no

que diz respeito ao determinismo, há a crença desta

[...]  barreira  como  sendo  uma  espécie  de  membrana  impermeável  no
sentido da sociedade para a C&T, mas não no sentido contrário. Isto é, o
desenvolvimento da C&T é considerado como uma variável independente e
universal que determinaria o comportamento de todas as outras variáveis do
sistema produtivo e social;  como se elas dependessem inteiramente das
mudanças e da organização tecnológicas. O desenvolvimento econômico é
determinado pelo avanço da C&T e a tecnologia é a força condutora da
sociedade e um determinante da estrutura social (DAGNINO, 2002, p. 3).

De acordo com Merritt Roe Smith (1996), o determinismo tecnológico surge

na Europa nas primeiras etapas da Revolução Industrial, mas encontra terreno fértil

nos EUA especialmente porque os estadunidenses estavam totalmente arrebatados

pela ideia de progresso. Nesse sentido, ainda no século XIX o determinismo já se

torna um dogma para aquela sociedade, e no início do século XX deixa de ser um

pensamento exclusivo dos círculos de cientistas, artistas e escritores e passa a fazer

parte  do  imaginário  popular.  A utilização  da  publicidade  dos  produtos  industriais

também servia para vender um modo de conceber tecnologia, demonstrando seus

“benefícios” para a economia e para a qualidade de vida, por meio da qual se aderia

ao ideal  de  modernidade.  Formava-se,  assim,  uma consciência  coletiva  sobre  o

poder da tecnologia na vida dos indivíduos e da sociedade (SMITH, 1996).

Na obra  “Historia  y  Determinismo Tecnológico”,  Merritt  Roe  Smith  e  Leo

Marx  organizam  uma  ampla  discussão  sobre  o  determinismo  tecnológico  com

reflexões de vários autores. Na Introdução, os autores organizadores conceituam a

categoria  central  da  obra,  demonstrando  como  as  sociedades  modernizadas  se

habituaram à tecnologia como algo naturalizado e não questionado:

La sensación  de  que  la  tecnología  tiene  poder  como  agente  crucial  de
cambio ocupa un destacado lugar en la cultura de la modernidad. Pertenece
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al acervo de conocimientos tácitos compartidos por muchos de que es más
probable  que  se  adquiera  a  través  de  la  experiencia  directa  que  de  la
transmissión  de  ideias  explícitas.  Cualquiera  que  haya  sido  testigo,  por
ejemplo,  de  la  llegada  del  ordenador  sabe,  muy  bien,  que  una  nueva
tecnología puede alterar la propria textura de la vida diaria y ha llegado a
este convencimiento como algo más que un nuevo espectador. Incluso las
personas  que  no  utilizan  ordenadores  han  tenido  que  acomodar  sus
costumbres a algunos de sus requisitos en los supermercados, las oficinas
de correos, los bancos, las bibliotecas, las escuelas, las líneas aéreas, los
hospitales o las instalaciones militares: son pocos los elementos de la vida
contemporánea a los que no ha afectado todavía la nueva tecnología de la
información. Pero, naturalmente, el ordenador no es más que una de las
tecnologías  radicalmente  nuevas  basadas  en  la  ciencia  –  junto  con  la
televisión,  el  avión,  los  antibióticos,  la  píldora  anticonceptiva,  los
transplantes  de  órganos  y  la  ingeniería  biogenética  –  cuyo  poder  de
transformación han experimentado millones de personas que viven en la
atualidad. Durante tres siglos, la experiencia directa de primera mano de
ese  poder  ha  sido  una  característica  casi  universal  de  los  países
desarrollados y en vías de desarrollo (SMITH e MARX, 1996, p.11 e 12)22.

Essa sensação de poder da tecnologia sobre o cotidiano dos sujeitos, de

que  falam  os  autores,  é  constituída  historicamente  e  reforçada  nos  diferentes

espaços sociais. Como destacado anteriormente, a tecnologia passa a fazer parte

da vida das pessoas e a publicidade tem papel importante na difusão dos consensos

acerca do caráter indispensável que se cria para a mesma. Assim, o determinismo

tecnológico se constitui como discurso impregnado na sociedade.

Actualmente,  el  popular  discurso  del  determinismo  tecnológico  está
impregnado  de  una  idea  similar,  de  la  que  son  representativas  algunas
expresiones en las que la “tecnología” o un sucedáneo como “la máquina”
aparece como sujeito de un predicado activo. “El automovil creó las zonas
residenciales”. “La bomba atómica despojó al congreso de su poder para
declarar la guerra”. “La cosechadora mecánica de algodón desencadenó la
migración  de  trabajadores  agrícolas  negros  sureños  a  las  ciudades  del
norte”.  “Los  robots  dejaron  a  los  remachadores  sin  trabajo”.  “La  píldora
provocó una revolución sexual”. En todos estos casos, se hace que parezca
que  un  complejo  acontecimiento  fue  el  resultado  inevitable,  aunque
sorprendentemente  razoable,  de  una  innovación  tecnológica.  Muchas  de

22 Em tradução livre: “A sensação de que a tecnologia tem poder como agente crucial de mudanças
ocupa um lugar de destaque na cultura  da modernidade.  Pertence ao acervo de conhecimentos
tácitos compartilhados por muitos, que é mais provável qie se adquira através da experiência direta
que pela transmissão de ideias explícitas. Qualquer um que tenha testemunhado, por exemplo, a
chegada  do  computador  sabe,  muito  bem,  que  uma  nova  tecnologia  pode  alterar  a  textura  do
cotidiano e chegou a esta convicção como mais do que um novo espectador. Mesmo as pessoas que
não  usam  computadores  tiveram  que  adaptar  seus  costumes  a  alguns  de  seus  requisitos  em
supermercados, correios, bancos, bibliotecas, escolas, companhias aéreas, hospitais ou instalações
militares: são poucos elementos da vida contemporânea que ainda não foram afetados pela nova
tecnologia da informação. Mas, é claro, o computador é apenas uma das tecnologias radicalmente
novas  baseadas  na  ciência  -  juntamente  com  televisão,  aeronaves,  antibióticos,  a  pílula
anticoncepcional, transplantes de órgãos e engenharia biogenética – cujo poder de transformação
experimentaram milhões de pessoas que vivem na atualidade. Durante três séculos, a experiência
direta  de  primeira  mão  desse  poder  tem  sido  uma  característica  quase  universal  dos  países
desenvolvidos e em desenvolvimento”  (SMITH e MARX, 1996, p.11 e 12).
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esras afirmaciones implican,  además, que las consecuencias sociales de
nuestro ingenio técnico son transcedentales y acumulativos, se refuerzan
mutuamente y son irreversibles (SMITH e MARX, 1996, p.13)23.

O  determinismo  tecnológico  funda-se  na  ideia  de  racionalização  da

sociedade. Feenberg (1982), elabora a crítica à “modernidade distópica”, discutindo

a partir da teoria da racionalização de Max Weber – que a entende em relação com

a crescente institucionalização do progresso técnico e científico, levando a técnica e

a ciência a se expandirem na sociedade – a fim de propor o que ele chama de

“Racionalização Subversiva”. O autor destaca, no entanto, que a racionalização tem

um papel  de  controle  social  da  vida  social  e  que  sua  análise  não  quer  propor

formatos subversivos desse controle, mas

[…] significa a rejeição à dicotomia entre hierarquia racional e o protesto
irracional implícito na posição de Weber. Se a hierarquia social autoritária é
verdadeiramente uma dimensão contingente do progresso técnico, […], e
não uma necessidade técnica, então deve haver um modo alternativo de
racionalizar  a  sociedade  que  leve  à  democracia  ao  lugar  das  formas
centralizadas de controle (FEENBERG, 1982, s/p.).

Feenberg  (1982)  discute,  então,  a  necessidade  de  democratização  da

tecnologia, não só no sentido de acesso e consumo de artefatos tecnológicos, mas

de  entender  a  socialização  de  iniciativa  e  participação  na  compreensão  da

tecnologia.  O  autor  garante  que  é  imperativo  pensar  uma  noção  diferente  de

tecnologia, “[...] baseada na responsabilidade para os contextos humanos e naturais

da ação técnica” (FEENBERG, 1982). Assim, a ideia de “Racionalização Subversiva”

está absolutamente associada a noção de que “[...] avanços tecnológicos podem ser

feitos em oposição à hegemonia dominante” (FEENBERG, 1982).

Também nessa direção, Winner (1996) defende a tese da necessidade de

compreender os contextos nos quais os artefatos tecnológicos são produzidos, que

estão vinculados a direcionamentos políticos e, portanto, implicam em pensar sob

23 Em tradução livre: “Atualmente, o discurso popular do determinismo tecnológico está impregnado
com uma ideia semelhante, das quais algumas expressões são representativas em que a "tecnologia"
ou um substituto como "a máquina" aparecem como sujeitos de um predicado ativo. "O automóvel
criou as áreas residenciais". "A bomba atômica despojou o Congresso de seu poder para declarar a
guerra".  "A ceifeira-debulhadora  mecânica  desencadeou  a  migração  de  trabalhadores  agrícolas
negros sulistas para as cidades do norte". "Os robôs deixaram os rebitadores fora do trabalho". "A
pílula  provocou  uma  revolução  sexual".  Em  todos  esses  casos,  parece  que  um  complexo
acontecimento  foi  o  resultado  inevitável,  mas  surpreendentemente  razoável,  de  uma  inovação
tecnológica. Muitas dessas afirmações implicam, além disso, que as conseqüências sociais de nossa
engenho técnico são transcendentais e cumulativas, se reforçam mutuamente e são irreversíveis”
(SMITH e MARX, 1996, p.13).
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uma perspectiva  crítica  as  inovações  tecnológicas  e  como estas  se  inserem no

cotidiano  da  sociedade.  As  perspectivas  de  Neutralidade  da  Tecnologia  e  do

Determinismo Tecnológico  são  expressões  de  uma visão de  tecnologia  que  não

observam  uma  relação  dialética  entre  tecnologia  e  sociedade.  Considerando  a

centralidade  do  trabalho  nas  análises  que  aqui  pretendemos  realizar,  podemos

afirmar também que tais concepções desconsideram as relações sociais de trabalho.

No entanto,  buscaremos demonstrar,  a seguir,  como essa relação se constitui  e,

portanto, que há outras formas de entender a tecnologia.

4.1.1 Relação Trabalho e Tecnologia

Na  obra  “A  Tecnologia  e  o  Trabalho  na  História”,  Ruy  Gama  (1986)

apresenta um debate conceitual  sobre a Tecnologia e sua concepção relacional,

ancorando-se na definição de Marx sobre  o Trabalho.  No capítulo  “Tecnologia e

Trabalho”, Gama retoma conceitos marxianos discutindo os aspectos ontológicos e

históricos do Trabalho. Nessa perspectiva, o autor inicia sua análise retomando a

definição de trabalho como processo de que participam homem e natureza, partindo

da  teleologia  pela  qual  o  ser  humano estabelece  finalidades  para  atender  suas

necessidades, transformando, assim, a natureza e a sociedade.

Gama (1986) discute, então, a Tecnologia do ponto de vista do Processo de

Trabalho, a partir da conceituação de Forças Produtivas e Relações de Produção.

Nesse sentido, o autor apresenta um debate sobre os componentes do Processo de

Trabalho: Força de Trabalho; Objetos de Trabalho; e Meios de Trabalho. Partindo

dessas reflexões, então, Ruy Gama propõe sua conceituação de Tecnologia.  Ele

afirma que “[...] o conceito de tecnologia deva se referir particularmente ao papel que

ela tem na produção e no mundo moderno” (1986, p.185), ou seja, que “A tecnologia

moderna é a ciência do trabalho produtivo”. Diante disso, justifica que é “Moderna”

porque não se confunde com tecnologia de períodos anteriores e que é do “Trabalho

Produtivo”, porque é o trabalho que está envolvido com o capital – característico da

economia capitalista. Nessa perspectiva, propõe então uma concepção relacional de

Tecnologia:
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Definida  como  ciência,  a  tecnologia  teria  em  seu  âmbito  os  três
componentes do processo de trabalho a que se refere Marx, e poderíamos
representá-la, como construção volumétrica. O modelo seria um tetraedro
regular, sólido, que tem quatro faces triangulares iguais, sendo cada uma
delas  contígua  a  todas  as  outras.  Nelas,  que  poderíamos  imaginar
transparentes,  se  inscreveriam  os  componentes  da  tecnologia,  que
correspondem aos processos de trabalho. Essa representação geométrica,
que parece ter certa originalidade, completa-se, portanto com as inscrições:
I – A Tecnologia do Trabalho
II – A Tecnologia dos Materiais
III – A Tecnologia dos Meios de Trabalho
IV – A Tecnologia Básica ou Praxiologia (GAMA, 1986, p. 186).

Ao analisar cada um dos lados do tetraedro, Ruy Gama (1986) recorre à

análise marxiana e insere a discussão da Tecnologia nos elementos componentes

das Forças Produtivas. Sendo assim, sua concepção relacional permite entender a

Tecnologia na relação posta pelo processo de trabalho e os conceitos fundamentais

inerentes  ao  mesmo:  teleologia,  produção  e  acúmulo  de  conhecimentos  e

habilidades, relações sociais e técnicas de produção,  etc.  Além disso, debate os

estudos  da  organização  do  trabalho  no  capitalismo  e  as  formas  de  controle  do

trabalhador, destacando os modelos propostos por Babbage, Fayol e Taylor, como

componentes da concepção de tecnologia.

Gama  discorre  também  sobre  as  especificidades  da  Tecnologia  dos

Materiais,  da Tecnologia dos Meios e da Tecnologia Básica ou Praxiologia.  Essa

última, sendo a que reúne o conjunto de disciplinas e técnicas que alimentam, dão

apoio aos outros componentes da tecnologia. Ressalta a relação intrínseca desses

elementos na constituição do que é Tecnologia, tendo em vista que todo e qualquer

artefato tecnológico só o é na interrelação dos elementos supracitados. No entanto,

podemos destacar que, em contraposição a essa perspectiva relacional, concepções

ancoradas  no  determinismo  tecnológico  e  instrumentalismo  centram  seu

entendimento  somente  no  aspecto  pragmático  colocado  nos  artefatos,

desconsiderando o processo em que são produzidos, os elementos referentes ao

trabalho humano, os meios e objetos utilizados em sua produção e, especialmente,

as relações históricas e sociais, que no capitalismo são marcadas pelo antagonismo

de classes. Lima Filho e Queluz destacam os contrapontos da concepção relacional

de Gama Filho em relação a outras perspectivas e afirmam que, 

No que se refere à conceituação relacional,  ou plena,  de tecnologia,  as
características são as seguintes:
a) integração de trabalho, tecnologia e ciência: trabalha com o conceito de
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práxis  (integração teoria e prática, isto é, ação-reflexão-ação), tecnologia
como extensão das possibilidades e potencialidades humanas;
b) desenvolvimento científico e tecnológico: desenvolvimento da ciência do
trabalho produtivo,  isto  é,  processo histórico de apropriação contínua de
saberes, conhecimentos e práticas pelo ser social;
c) a ciência e a tecnologia são construções sociais complexas: ciência e
tecnologia são forças intelectuais e materiais do processo de produção e
reprodução  social;  participam e  condicionam  as  mediações  sociais;  são
trabalhos e relações sociais objetivadas (LIMA FILHO E QUELUZ; 2005, p.
23).

Partindo desse entendimento, torna-se fundamental discutir a tecnologia na

relação com o mundo do trabalho. Considerando, especialmente, questões como a

da “substituição” do trabalho humano pelas máquinas, a inserção de tecnologia nos

processos produtivos e a exigência de seu domínio por parte dos trabalhadores, a

intensificação do trabalho a partir da inserção de tecnologias, o aprofundamento da

divisão técnica  do  trabalho  e  a  dicotomia  entre  planejamento  e  execução,  entre

outras questões.

Nesse  cenário,  algumas categorias  profissionais  ganham certo  destaque,

como  é  o  caso  dos  trabalhadores  da  área  de  tecnologia  da  informação  e

comunicação. Os programadores de software inserem-se nesse contexto, como uma

dessas categorias que passam a atravessar muitos dos processos produtivos da

contemporaneidade. Além de seu papel na automação da produção, são requeridos

seus  trabalhos  no  setor  de  serviços,  cada  vez  mais  crescente  na  lógica  de

reprodução  do  capital.  Diante  disso,  é  necessário  olhar  para  essa  categoria  de

trabalhadores considerando a intrínseca relação entre tecnologia e trabalho, já que

seu objeto de trabalho é a tecnologia, atravessada pelas múltiplas determinações do

mundo do trabalho.

Como já  abordamos no Capítulo  3 dessa tese,  a  inserção da tecnologia

informacional  nos  processos  produtivos,  especialmente  a  partir  da  chamada

reestruturação produtiva do capital, trouxe implicações significativas para a classe

trabalhadora. Além dos aspectos técnicos e exigência de qualificação para atendê-

los, há também uma reconfiguração das relações de produção e trabalho. Somado a

esses  elementos,  estão  o  caráter  disciplinador  e  os  aspectos  de  controle  da

subjetividade dos trabalhadores, muitas vezes permeados por tecnologias de gestão

ou tecnologias físicas.  Nesse contexto,  trabalhadores que têm em sua prática a

relação direta com a produção de tecnologia, além de atravessados pelos fatores

acima, os reproduzem em certa medida. Ao pensar especificamente no trabalho dos
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programadores de  software, podemos identificar que, muitas vezes, as “soluções”

elaboradas por eles através de sistemas informacionais são soluções para o capital,

que são incompatíveis com os interesses da classe trabalhadora. Essa contradição

não pode ser observada sob um ponto de vista determinista ou de neutralidade da

tecnologia.

4.2 Tecnologia da Informação: aspectos históricos e a atividade de produção 

de software

Considerados, então, os fundamentos discutidos anteriormente, passamos

ao  debate  sobre  tecnologia  da  informação.  Nesse  sentido,  apresentaremos

brevemente um histórico da computação e a sua posterior instituição como elemento

importante  no  modelo  de  acumulação  flexível.  A  seguir,  pretendemos  traçar  o

caminho do software, ou seja, delinear como é realizado seu processo de produção

a  partir  das formas  mais  utilizadas  pela  engenharia  de  software atualmente,

ressalvando que tais processos não são engessados e se apresentam de múltiplas

formas. É importante destacar que não pretendemos esgotar essa temática, dados

os limites  de nosso conhecimento  sobre  a  área e  também o fato  de  não ser  o

enfoque central de nossa tese. No entanto, consideramos a discussão indispensável

para compreendermos a especificidade de nosso objeto. Cabe-nos, portanto, uma

aproximação, amparada pela literatura produzida sobre o assunto.

4.2.1 Breve histórico da computação

A  história  da  computação  é  uma  temática  pouco  sistematizada,

considerando as características mais pragmáticas da área de TI. A área, em linhas

gerais, se dedica muito mais ao futuro, no sentido de propor e inovar os sistemas,

suas  linguagens  e  artefatos,  a  fim  de  apresentar  novas  soluções  para  os  mais

variados problemas,  que ao  passado,  muitas  vezes associado  aos  conceitos  de

limitação e obsolescência. No entanto, há o reconhecimento do longo percurso até a
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consolidação  da  ciência  da  computação,  especialmente  de  suas  heranças  da

filosofia e da matemática.

Fonseca Filho (2007), em sua obra sobre a história da computação, destaca

que o conceito de número pode ser considerado o passo fundamental para o início

do que seria a computação. O autor traça o longo percurso da elaboração desse

conceito  na  história,  destacando  as  representações  de  diferentes  civilizações,  e

afirma que

O advento do que nós chamamos de sistema numérico hindu-arábico, com
seu rígido esquema de valores e posições, juntamente com o zero (que era
usado  para  representar  um  espaço  em  branco),  foi  uma  das  grandes
invenções da humanidade, e possibilitou o desenvolvimento dos métodos
matemáticos e aritméticos, que a partir disso evoluíram muito mais do que
qualquer coisa que se conhecia até então (FONSECA FILHO, 2007, p.30).

Diante disso, vamos retomar, com esse autor, alguns elementos da história

que permitiram a constituição do que viriam a ser os computadores digitais e, por

consequência,  a  computação  como  área  científica  e  tecnológica.  Fonseca  Filho

(2007) destaca a importância da filosofia grega e o desenvolvimento da lógica formal

na história da computação. Ao retomar as escolas gregas e os principais filósofos

que se ocuparam da lógica, desde Aristóteles, passando pelos megáricos e estoicos,

o  autor  relaciona  como  essas  elaborações  foram  importantes  para  o  posterior

desenvolvimento da Lógica Contemporânea. Apresenta, também, a importância do

matemático  grego  Euclides,  que  sistematizou  os  postulados  sobre  os  axiomas

aristotélicos para as ciências exatas.

Segundo o autor, surge com Euclides e Aristóteles a busca pela  economia

do pensamento. De acordo com ele, portanto, “A História da Computação tem um

marco significativo nesse ponto da História: o começo da busca da automatização

do raciocínio e do cálculo” (FONSECA FILHO, 2007, p.42). Fonseca Filho segue sua

historização,  destacando que se  os  gregos foram os grandes responsáveis  pelo

desenvolvimento da geometria e forneceram as contribuições da filosofia,  são os

árabes  que  elaboram  as  bases  da  álgebra.  O  autor  retoma  o  matemático  e

astrônomo  persa  Al-Khwarizmi,  que  define  que  Álgebra  é  “forçar  cada  termo  a

ocupar seu devido lugar”: “Já no começo do seu Kitab, Al-Khwarizmi distingue seis

formas de equação, às quais toda equação pode ser reduzida (e, canonicamente

resolvida)” (FONSECA FILHO, 2007, p.43).
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Embora  não  muito  visível  ainda,  deve-se  chamar  a  atenção  para  essa
disciplina  da  Álgebra,  que  deve  ser  colocada  entre  as  ciências  que
fundamentaram o desenvolvimento da Computação. Pois o computador e
todos os instrumentos que o precederam (réguas de cálculo, máquina de
Pascal, a calculadora de Leibniz, a máquina analítica de Babbage, etc.) são
somente as manifestações práticas que foram surgindo, com naturalidade,
em resultado da busca pelo homem de reduzir os problemas a expressões
matemáticas, resolvendo-as segundo regras. E isto, há muitos séculos, já
tinha tomado o nome de Álgebra, a “arte dos raciocínios perfeitos” como
dizia  Bhaskara,  o  conhecido  matemático  hindu  do  século  XII.  Com  os
árabes,  depois  de  relativo  obscurecimento  da  cultura  grega,  dá-se
continuidade ao processo que proporcionará as bases fundamentais para o
raciocínio  automatizado,  fundamental  na  Ciência  da  Computação
(FONSECA FILHO, 2007, p.42 e 43).

A Lógica Moderna inicia-se  no século  XVII,  com o filósofo  e matemático

alemão  Gottfried  Wilhelm  Leibniz.  Motivado  pela  busca  da  mecanização  de

processos  de  raciocínio,  Leibniz  aplicou  os  métodos  matemáticos  para  a

interpretação  dos  silogismos  aristotélicos,  apresentando,  pela  primeira  vez,  o

princípio  do  procedimento  formal  (FONSECA FILHO, 2007).  Com a invenção da

primeira  máquina  de  cálculo  digital  por  Pascal  (em  1642),  todo  esse

desenvolvimento  da  matemática  contribuiu  sobremaneira  para  a  posterior

construção da computação. É na passagem do século XVIII para o XIX, no entanto,

que há um grande salto qualitativo e quantitativo nos seus estudos, de acordo com o

autor. Sendo assim, ele afirma que

A Lógica Simbólica − Lógica Matemática a partir  daqui −,  tem o mesmo
objeto que a lógica formal tradicional: estudar e fazer explícitas as formas de
inferência, deixando de lado − por abstração − o conteúdo de verdades que
estas formas possam transmitir. Não se trata aqui de estudar Lógica, mas
de chamar  a  atenção  para  a  perspectiva  que  se  estava  abrindo  com o
cálculo simbólico: a automatização de algumas operações do pensamento.
A Máquina de Turing, como será visto, conceito abstrato que efetivamente
deu início à era dos computadores, baseou-se no princípio de que a simples
aplicação  de  regras  permite  passar  mecanicamente  de  uns  símbolos  a
outros, sistema lógico que foi inaugurado pelo matemático George Boole
(FONSECA FILHO, 2007, p.55 e 56 grifos nossos).

Sobre Pascal e Leibniz, Paola Manacorda destaca que seus avanços foram

significativos no que diz respeito à construção de uma máquina de calcular e que

inspiraram todas as que vieram posteriormente (MANACORDA, 1982). A autora nos

traz uma importante reflexão ao citar ambos, demonstrando que, mais que o artifício

mecânico em si, havia uma preocupação com a redução do tempo e dos erros que

poderiam ser  resultado da eliminação da intervenção humana,  conforme Pascal;
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mas que todo esse processo não era uma simples tarefa, como sugere Leibniz:

Sabemos que, trabajando con las calculadoras, el que ejecuta el cálculo –
especialmente si carece de experiencia –, se ve a menudo obligado, por
temor a cometer errores, a realizar una larga serie de cálculos de los que
debe recoger y conservar los resultados, lo que se traduce en dos trabajos
inúteles y en una doble pérdida de tiempo (Pascal, 1959 apud Manacorda,
1982, p. 22)24.

si se quiere construir una máquina todavía más perfecta, sería necesario
eliminar la necesidad de la intervención humana para hacer girar la rueda o
para  hacer  avanzar  la  máquina  multiplicadora  en  cada  operación:  sería
necesario organizar las cosas desde el comienzo de forma que la máquina
por sí  sola  pudiese hacer el  resto.  Esto,  naturalmente,  haría la  máquina
bastante más costosa y complicada y probablemente no la mejoraría para
usos prácticos (Leibniz, s/d. apud Manacorda, 1982, p.23)25.

A ideia de Leibniz deu base para matemático e astrônomo inglês Charles

Babbage  (1792-1871)  idealizar  uma  máquina  que  liberasse  o  ser  humano  das

atividades  repetitivas.  De  acordo  com  Manacorda  (1982),  o  antecedente  do

computador é a  analytical  engine, do matemático inglês Charles Babbage, que a

projetou por volta dos anos 1830, e que nunca foi realizada em sua forma original,

por ele. Apesar de, inicialmente, as máquinas de calcular terem por principal objetivo

as aplicações científicas (Manacorda, 1982, p. 23), Babbage capta a “filosofia” da

revolução industrial:

Babbage se inserta en esta corriente de ciencia aplicada a la producción y
en ella opera una síntesis y una transposición a nivel del cálculo numérico
de dos conceptos fundamentales que estaban en la base de la revolución
industrial: el principio de la división del trabajo y el concepto de “maquina”.
Mas  en  general,  Babbage había  captado  plenamente  la  “filosofía”  de  la
revolución  industrial,  consistente  en  la  hipótesis  de  que  organizando  la
producción de bienes según princpios rigurosos y determinados se podrían
producir estos bienes de forma más económica (Manacorda, 1982, p. 25)26.

24 Em tradução livre: “Sabemos que ao trabalhar com as calculadoras, aquele que executa o cálculo -
especialmente se ele não tem experiência - é muitas vezes obrigado, por medo de cometer erros, a
realizar uma longa série de cálculos a partir dos quais ele deve coletar e preservar os resultados, que
se traduz em dois trabalhos inúteis e um duplo desperdício de tempo” (Pascal, 1959 apud Manacorda,
1982, p. 22).

25 Em tradução livre: “se quiser construir uma máquina ainda mais perfeita, seria necessário eliminar
a necessidade de intervenção humana para girar a roda ou avançar a máquina multiplicadora em
cada operação: seria necessário organizar  as coisas desde o início  para que a própria máquina
sozinha pudesse fazer o resto. Isso, é claro, tornaria a máquina muito mais dispendiosa e complicada
e provavelmente não a melhoraria para usos práticos (Leibniz, s / d apud Manacorda, 1982, p.23).

26 Em tradução livre: “Babbage está inserido nesta corrente de ciência aplicada à produção e opera
uma síntese e uma transposição ao nível do cálculo numérico de dois conceitos fundamentais que
estavam na base da revolução industrial: o princípio da divisão do trabalho e o conceito de "máquina".
De um modo mais geral, Babbage compreendeu plenamente a "filosofia" da revolução industrial, que
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Apesar de todo o trabalho em sua máquina27, não foi possível concretizá-la,

especialmente porque os recursos investidos pelo governo inglês foram cortados, já

que  os  resultados  não  estavam  aparecendo  rapidamente.  Fonseca  Filho  (2007,

p.88) afirma que Babbage concluiu que “antes de iniciar a construção da Máquina de

Diferenças, [precisava] gastar parte dos seus recursos para tentar avançar o próprio

estado da arte da tecnologia vigente”. Com o corte do financiamento, Babbage parou

de trabalhar na máquina em 1833, mas continuou desenvolvendo suas ideias sobre

a construção de máquinas calculadoras, constatando que, para além de um modelo

que  resolvesse  um  tipo  de  cálculo,  era  necessário  projetar  uma  máquina  que

resolvesse qualquer  tipo  de cálculo.  Nesse sentido,  ele  desenvolve o projeto da

Máquina  Analítica,  muito  próxima  conceitualmente  do  que  viriam  a  ser  os

computadores  já  que  “[…]  poderia  seguir  conjuntos  mutáveis  de  instruções  e,

portanto, servir a diferentes funções − mais tarde isso será chamado de software”

(FONSECA FILHO, 2007, p.88).

Para a Máquina Analítica de Babbage, o primeiro algoritmo foi desenvolvido

por Ada Augusta Byron, mais conhecida como Ada Lovelace. Ada era filha do poeta

Lord Byron e de Anne Isabella "Anabella" Byron, Lady Wentworth, que educou a filha

sozinha e estimulou seu interesse pela matemática e lógica. Ada foi apresentada a

Babbage durante sua demonstração da Máquina de Diferenças, tornando-se uma

grande  contribuidora  de  seu  trabalho.  Considerada  a  primeira  programadora  da

história:

Quando Charles Babbage visitou Turim a convite do amigo Giovanni Plana,
astrônomo e compilador de tabelas, ministrou uma série de palestras para
distintos públicos, incluindo Luigi F. Menabrea, futuro primeiro-ministro da
Itália. Este ficou impressionado com o trabalho de Babbage e tomou uma
série de notas, publicadas depois em 1842 pela Biblioteca da Universidade
de  Genebra.  Lady  Lovelace  traduziu  para  o  inglês  essas  notas,
acrescentando  muitas  observações  pessoais.  Esta  publicação  e  outro
ensaio (Observations on Mr. Babbage’s Analytical Engine) a colocam como
patrona da arte e ciência da programação. Conforme comentado por B.H.
Newman,  os  escritos  de  Ada  Byron  “mostram como ela  teve  uma  total
compreensão  dos  princípios  de  um computador  programado,  um século
antes do tempo deste”.
Mesmo  não  estando  a  máquina  construída,  Ada  procurou  escrever

consiste na hipótese de que, ao organizar a produção de bens de acordo com princípios rigorosos e
determinados, esses bens poderiam ser produzidos de forma mais econômica (Manacorda, 1982,
p.25).

27 “um  dispositivo  capaz  de  resolver  equações  polinomiais  através  do  cálculo  de  sucessivas
diferenças entre conjuntos de números” (FONSECA FILHO, 2007, p.88)
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sequências  de  instruções  tendo  descoberto  conceitos  que  seriam
largamente utilizados na programação de computadores como  subrotinas,
loops e saltos (FONSECA FILHO, 2007, p.90 e 91).

Ainda  nesse  contexto  histórico,  os  estudos  da  lógica  continuaram

avançando.  George  Boole  funda  a  Lógica  Simbólica,  desenvolvendo  o  primeiro

sistema formal para raciocínio lógico e sendo “o primeiro a enfatizar a possibilidade

de se aplicar o cálculo formal a diferentes situações, e fazer operações com regras

formais,  desconsiderando  noções  primitivas”  (FONSECA FILHO,  2007,  p.56).  O

autor destaca, ainda,  que a álgebra booleana foi  decisiva para que a tecnologia

computacional progredisse com facilidade à eletrônica.

De  especial  interesse  para  a  Computação,  sua  ideia  de  um  sistema
matemático  baseado  em  duas  quantidades,  o  ‘Universo’  e  o  ‘Nada’,
representados por ‘1’ e ‘0’, o levou a inventar um sistema de dois estados
para  a  quantificação  lógica.  Mais  tarde  os  construtores  do  primeiro
computador entenderam que um sistema com somente dois valores pode
compor mecanismos para perfazer cálculos (FONSECA FILHO, 2007, p.57).

Fonseca Filho (2007) também cita as contribuições de Gottlieb Frege, e seus

estudos sobre diferença entre variável e constante e os grandes avanços no campo

da semântica;  e  Peano,  que no mesmo sentido  dos estudos de Frege,  também

trabalhou  com  simbolismo  e  axiomas.  O  autor  prossegue  abordando  o

desenvolvimento  de  muitos  estudos  matemáticos  e  suas  contribuições  para  os

posteriores  trabalho  de  Kurt  Friedrich  Gödel  e  Alan  Turing.  Gödel  desenvolve

importantes estudos no campo da matemática e da filosofia, fundamentais para o

desenvolvimento da computação e motivam Alan Mathison Turing (1912 – 1954),

que em 1935 era estudante do King’s College, Cambridge.

Os  resultados  de  Gödel  e  o  problema  da  decisão motivaram  Turing
primeiramente a tentar caracterizar exatamente quais funções são capazes
de ser computadas. Em 1936, Turing consagrou-se como um dos maiores
matemáticos do seu tempo, quando fez antever aos seus colegas que é
possível  executar operações computacionais sobre a teoria dos números
por meio de uma máquina que tenha embutida as regras de um sistema
formal. Turing definiu uma máquina teórica que se tornou um conceito chave
dentro  da  Teoria  da  Computação.  Ele  enfatizou  desde  o  início  que  tais
mecanismos podiam ser construídos e sua descoberta acabou abrindo uma
nova perspectiva para o esforço de formalizar a matemática, e, ao mesmo
tempo, marcou fortemente a História da Computação.
A  percepção  genial  de  Turing  foi  a  substituição  da  noção  intuitiva  de
procedimento efetivo por uma idéia formal, matemática. O resultado foi a
construção de uma conceituação matemática da noção de  algoritmo, uma
noção que ele modelou baseando-se nos passos que um ser humano dá
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quando  executa  um  determinado  cálculo  ou  cômputo.  Ele  formalizou
definitivamente o conceito de algoritmo (FONSECA FILHO, 2007, p.75).

Nesse sentido, conforme destaca Fonseca Filho (2007), um dos primeiros

modelos de máquina abstrata foi a Máquina de Turing.

Turing começou com uma descrição precisa de um sistema formal, na forma
de “tabela de instruções” que especificaria os movimentos a serem feitos
para qualquer configuração possível dos estados no sistema. Provou então
que os passos de um sistema axiomático formal semelhante à lógica e os
estados da máquina que perfaz os “movimentos”  em um sistema formal
automático  são  equivalentes  entre  si.  Estes  conceitos  estão  todos
subjacentes na tecnologia atual dos computadores digitais, cuja construção
tornou-se possível uma década depois da publicação do matemático inglês
(FONSECA FILHO, 2007, p.76).

As  teorias  de  Turing  puderam  ser  testadas  na  prática  quando  ele  foi

convocado  pela  Escola  de  Cifras  e  Códigos  do  governo  inglês  em  1940  para

contribuir com as tentativas de decifração dos códigos alemães, em companhia de

outros  matemáticos  considerados  “brilhantes”.  Por  ser  uma  ação  secreta,  os

resultados só vieram a público muitos anos após o término da Segunda Guerra

Mundial,  no  entanto,  os  trabalhos  dessa  equipe  foram  considerados

importantíssimos para os resultados da guerra. 

Em toda sua carreira como decifrador de códigos, Turing nunca perdeu de
vista  seus  objetivos  matemáticos.  As  máquinas  hipotéticas  tinham  sido
substituídas por máquinas reais, mas as questões esotéricas permaneciam.
Quando a guerra terminou, Turing tinha ajudado a construir um computador,
o Colossus, uma máquina inteiramente eletrônica com 1.500 válvulas que
eram  muito  mais  rápidas  do  que  os  relês  eletromecânicos  usados  nas
bombas. Colossus era um computador no sentido moderno da palavra. Com
sua  sofisticação  e  velocidade  extra,  ele  levou  Turing  a  considerá-lo  um
cérebro  primitivo.  Ele  tinha  memória,  podia  processar  informação,  e  os
estados dentro do computador se assemelhavam aos estados da mente.
Turing tinha transformado sua máquina imaginária no primeiro computador
legítimo. Depois da guerra, Turing continuou a construir máquinas cada vez
mais  complexas  tais  como  o  Automatic  Computing  Engine  (FONSECA
FILHO, 2007, p.78).

Além  do  importante  trabalho  para  o  desenvolvimento  da  máquina

computacional, Turing também se dedicou à programação, escrevendo linguagens

de programação avançadas para os hardwares existentes na época: “Turing inovou

ao começar a elaborar tabelas de instruções, que automaticamente converteriam a

escrita decimal a que estamos acostumados em dígitos binários” (FONSECA FILHO,

2007,  p.79).  O  incrível  trabalho  do  matemático,  no  entanto,  foi  precocemente
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encerrado com seu suicídio aos 42 anos, em 1954, em decorrência das políticas

homofóbicas  do  período  que  o  submeteram  à  castração  química  por  ser

homossexual.

Na  década  de  1930,  o  engenheiro  civil  Konrad  Zuse  foi  o  primeiro  a

desenvolver máquinas de cálculo controladas automaticamente. Em torno de 1937,

ao  mesmo  tempo  que  Turing  trabalhava  em  sua  máquina  universal,  dois

matemáticos  estadunidenses  também  desenvolviam  estudos  sobre  computação:

Howard Aiken, em Harvard e George Stibitz,  nos laboratórios da Bell  Telephones

(FONSECA  FILHO,  2007).  Os  trabalhos  de  Aiken  com  engenheiros  da  IBM

resultaram  na  IBM  Automatic  Sequence  Controlled  Calculator,  que  em 1944  foi

adotada para fins militares pela marinha americana. 

Durante a Segunda Guerra Mundial muito se investiu no desenvolvimento de

ferramentas de cálculo para melhoramento das atividades bélicas. 

Eckert  (1919-1995)  e  um pouco  mais  tarde  John  Mauchly  (1907-1980),
físico, e Herman H. Goldstine, matemático, acabaram por tornarem-se os
principais protagonistas na construção do primeiro computador de uso geral
que realmente funcionou como tal, o ENIAC (Electronic Numerical Integrator
and Computer): esta máquina e a equipe que a projetou e construiu, serão
responsáveis por um grande salto no desenvolvimento dos computadores
eletrônicos.  Seu  formato  era  em  U,  suas  memórias  tinham  80  pés  de
comprimento por 8,5 de largura, e cada um dos seus registradores de 10
dígitos media 2 pés. Ao todo possuía 18.000 válvulas. Executava desvios
condicionais e era programável, o que o diferenciava das outras máquinas
construídas até a data. Sua programação era feita manualmente, através de
fios  e  chaves.  Os  dados  a  serem  processados  entravam  via  cartão
perfurado. Os programas típicos do ENIAC demoravam de meia hora a um
dia inteiro para serem elaborados e executados (FONSECA FILHO, 2007,
p.104).

Esse  computador  foi  melhorado  a  partir  das  contribuições  de  John  von

Neumann, que estabeleceu a arquitetura de computadores, que perduraria por 40

anos. Muitas foram as contribuições para o desenvolvimento do computador, e não

há dúvidas sobre o forte papel das universidades bem como dos militares para que

tais avanços ocorressem. Apesar de não nascer dentro da indústria capitalista, os

computadores  eletrônicos  têm  uma  relação  direta  com  a  defesa  desse  sistema

econômico e político. Como destaca Manacorda

Sin embargo, el origen belico del ordenador no reside tanto em haber sido
construido para el cálculo de las tablas de tiro, como em hecho de construir
el  punto de llegada y de fusión de una serie  de desarollos  científicos e
tecnológicos motivados por la exigencia de racionalizar, primero la conducta
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bélica y después el control de capital (MANACORDA, 1982, p.37)28.

Os algoritmos, ou seja, a sequência finita de passos para execução de uma

tarefa no sistema, são o princípio do funcionamento do software. Essa sequência é

apresentada por meio de linguagens, que são formas de tradução das instruções

para a linguagem de máquina. Ou seja, o código fonte – escrito por meio de uma

linguagem de programação – é compilado por um software que tem essa função de

transformar esse código em sistema binário29. Para tanto, é fundamental uma lógica

de programação, que diga respeito ao encadeamento de pensamentos para atingir o

objetivo do programa. O desenvolvimento dos algoritmos e as muitas linguagens de

programação se deu durante todo o processo de constituição da computação, que

continua  sendo  aperfeiçoada  desde  então.  Logo,  a  computação  diz  respeito  a

correlação  entre  hardware,  ou  seja,  o  equipamento  material  formado  por

componentes eletrônicos, e o software.

O software é, antes de tudo, um não-objeto, uma não-coisa, que pelas suas
propriedades satisfaz necessidades humanas de qualquer espécie. Essas
necessidades podem ser de natureza individual ou coletiva. As soluções em
software podem satisfazer imediatamente as necessidades dos indivíduos,
como bens finais de consumo ou, indiretamente, como “meio de produção”.
O  software é,  assim,  uma  mercadoria  particular  caracterizada  pela  sua
natureza não-material. A sua função de produção não envolve o emprego de
matérias-primas consumíveis ao longo de seu ciclo produtivo. Por ser uma
mercadoria intangível,  cuja atividade é caracterizada essencialmente pelo
emprego direto de força de trabalho, o  software é usualmente classificado
como um “serviço”.
No  entanto,  parte  significativa  do  software apresenta  uma  existência
mercadológica similar à dos bens manufaturados, vendido como produto de
prateleira. Nesse caso o  software pode ser definido como sendo um bem
imaterial (ROSELINO, 2006, p.6).

Diante disso tudo, podemos inferir que a computação e, por conseguinte a

programação, apesar de “nascerem” no contexto do capitalismo, não tiveram suas

origens exclusivamente ligadas ao modo de produção. A computação tem uma longa

história que remonta à matemática e à filosofia desde a Antiguidade, e tem seu auge

28 Em  tradução  livre:  “Contudo,  a  origem  bélica  do  computador  não  reside  tanto  em  ter  sido
construída para o cálculo  das tabelas de filmagem, como na verdade para construir  o ponto de
chegada e a  fusão de uma série  de desenvolvimentos  científicos e  tecnológicos  motivados pela
necessidade de racionalizar  ,  primeiro  o comportamento da guerra  e,  em seguida,  o controle  de
capital (MANACORDA, 1982, p.37)

29 Sistema binário é o elemento fundamental de transformação de informações para o hardware.
Constituído por 0 ou 1, cada 0 ou 1 é um Bit (Binary Digit), ou seja, capaz de mostrar uma informação
ou outra (sim e não, cheio e vazio). 1 bit não traduz muitas informações, então eles são combinados.
Para trabalhar essas informações foi necessário estabelecer um protocolo de leitura, sempre feita da
direita para a esquerda. Não há mais de uma maneira de representar a mesma informação.
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no contexto da Segunda Guerra Mundial – que apesar de suas motivações também

econômicas,  não  se  restringiu  à  lógica  da  produtividade  industrial,  mesmo

implicando também na intensificação da produtividade, considerando a urgência de

seus  resultados  pela  necessidade  de  vencer  a  guerra.  Desenvolvida  por

matemáticos de renomadas universidades, em sua maioria dedicados à produção

acadêmico-científica,  o  aspecto  da  produção  técnico-científica  apresenta

inicialmente  relações  tímidas  com  o  mercado,  mas,  é  amplamente  apropriada

posteriormente para a gestão da produção. Sobre o tema, Tauile (2001) afirma

As MFCN30 eram originalmente equipamentos caros e volumosos, até por
serem  utilizadas  em  uma  indústria  de  produtos  grandes  e  de  elevada
sofisticação tecnológica, como a aeronáutica. A partir da década de 1970,
entretanto, com a evolução dos  microchips cada vez mais aumentada, os
controles  numéricos,  agora  computadorizados,  passaram  a  oferecer
também  capacidade  de  programação  diretamente  nos  próprios
equipamentos.  Além disso,  as  MFCN (que,  a  rigor,  deveriam agora  ser
chamadas de MFCNC31) passaram a ser utilizadas também com intensidade
crescente em outras indústrias, especialmente a automobilística, além da
própria indústria de bens de capital.  Particularmente no Japão, que tinha
justamente  uma  indústria  florescente,  tanto  de  bens  de  capital  (de
máquinas-ferramentas, em especial) como automobilística, passaram a ser
produzidos equipamentos menores, mais baratos e mais fáceis de operar, o
que facilitou grandemente a sua difusão pela indústria em geral (TAUILE,
2001, p.113).

Nesse sentido, é razoável entender que nem todo conhecimento científico

apresenta uma relação direta com a produção industrial  a priori,  mas,  por  ser o

capitalismo um modo de produção que se ancora na ciência e na tecnologia, e a

programação  surgindo  nesse  cenário,  não  podemos  desvincular  sua  raiz  dessa

sociabilidade.  Além  disso,  seu  amplo  desenvolvimento,  e  em  certa  medida  a

centralidade a ela atribuída, só é possível dadas as suas características empíricas

na aceleração da produção, controle do trabalho e dos trabalhadores, ampliação das

formas de exploração da força de trabalho, aumento da produtividade, etc. Conforme

as discussões delineadas no capítulo anterior dessa tese, a inserção da informática

na  produção  e  nos  serviços  implicou  em  significativas  consequências  e  foi

fundamental para a consolidação do regime de acumulação flexível e reestruturação

do capital.

30 MFCN: Máquinas-ferramenta de controle numérico

31 MFCNC: Máquinas-ferramenta de controle numérico computadorizado
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Diante disso, a seguir buscaremos perpassar o processo de produção de

software já  no  contexto  da  produção  capitalista,  apresentando  seu  processo  de

desenvolvimento  como  produto  a  ser  colocado  na  circulação.  Amparados  pela

formalização descritiva da engenharia de software, levantaremos o trajeto genérico

da construção do produto software, desde sua concepção até a sua efetiva produção

pelas mãos e mentes dos programadores, seu “chão da fábrica”.

4.2.2 O Processo de Produção de Software32

Antes de mais nada, é muito importante frisar que toda e qualquer tentativa

de descrever  o  processo de produção de  software incorre em, no mínimo, duas

questões-problema. A primeira delas é o fato de não existir, de forma estática, um

percurso  único  para  a  realização  dessa  produção,  dada  a  diversidade  de

possibilidades colocadas em um mesmo modelo, além da existência de múltiplos

modelos e, ainda, a ampla gama de interpretação de um mesmo processo. Outra

questão é justamente a agilidade com que se modificam os processos utilizados,

assim como as alterações nos sistemas e nas formas de gerenciar  a realização

dessa  atividade33.  No  entanto,  os  esforços  da  engenharia  de  software estão,

justamente, em estabelecer o máximo de critérios e padrões a fim de buscar maior

controle, produtividade e economia nesse processo.

A natureza  do  software como  produto/serviço  peculiar  resulta  em  uma

32 Para  essa  seção,  contamos  com a  colaboração  de  um informante,  especialista  na  área  de
desenvolvimento de software, a fim de dirimir algumas dúvidas sobre a temática e orientar a busca
por materiais. Sendo assim, destacamos e agradecemos a contribuição do Prof. Mestre Edson dos
Santos Cordeiro,  docente universitário,  que possui  graduação em Processamento de Dados pela
Universidade Norte do Paraná (1998) e mestrado em Ciências da Computação pela Universidade
Federal de Santa Catarina (2003). Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase
em Engenharia de Software, atuando principalmente nos seguintes temas: engenharia de software,
qualidade de software, empresa de pequeno porte e modelagem descritiva de processo de software
(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4732028D3).

33 “Em  parte  significativa  da  indústria  de  software,  caracterizada  por  um  intenso  dinamismo
tecnológico, com segmentos em que os ciclos de vida do produto são extremamente curtos, existiria
uma situação de permanente volatilidade tecnológica potencial. Ademais, a incessante expansão e
penetração das tecnologias de informação e comunicação nas mais diversas atividades resulta em
possibilidades  de  aplicações  praticamente  inesgotáveis  para  as  tecnologias  de  software,  abrindo
espaços  de  valorização  para  novos  aplicativos  voltados  ao  desempenho  de  funções  ainda
inexploradas” (ROSELINO, 2006, p.17).
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significativa  dificuldade  na  identificação  das  etapas  de  seu  processo
produtivo.  Diferentemente  daquilo  que  se  dá  com  as  atividades
manufatureiras, nas quais as etapas produtivas são identificáveis como uma
seqüência linear e unidirecional de processos encadeados, a produção do
software ocorre freqüentemente segundo processos incrementais, nos quais
etapas  posteriores  exigem  o  retorno  aos  processos  iniciais  em  uma
dinâmica  retro-alimentada.  Os  modelos  mais  complexos  atualmente
considerados buscam incorporar essa circularidade incluindo, por exemplo,
a interação com o demandante em diversas fases, bem como a revisão dos
pressupostos  iniciais  do  projeto  ao  longo  do  seu  desenvolvimento
(ROSELINO, 2006, p.28).

Como já apresentamos anteriormente, a programação de softwares não teve

sua origem em uma relação direta com o sistema produtivo industrial, mesmo que a

serviço do capital em forma de indústria bélica. Essa atividade foi apropriada pela

indústria e essa apropriação aconteceu recentemente. Diante disso, as formas de

produzir software não eram tais quais as formas de produzir no contexto capitalista,

já  que  sua  gênese  é  acadêmica  e  militar  e,  por  isso,  não  necessariamente

padronizada ou direcionada à redução de custos,  mesmo que determinada pela

economia  de  tempo.  Ao  passo  que  a  indústria  coopta  a  programação  com  a

finalidade  de  produzir  mais  valia  com seus  resultados,  surge  a  necessidade  de

ampliar as formas de controle a fim de aumentar a produtividade. Nesse sentido, o

cenário de “liberdade criativa” na transformação de linhas de código em soluções

para o mundo real é metamorfoseado de acordo com as regras do capital.

Sendo  assim,  abordaremos  a  seguir  a  perspectiva  da  engenharia  de

software sobre os Processos de Software contemporâneos, ou seja, como essa área

define o conjunto de atividades que compõem o trabalho de produzir um software já

no contexto da sua inserção na economia capitalista.  Antes disso, no entanto, é

importante definir os tipos existentes de software34 que, de acordo com Sommerville

(2011) são basicamente dois:

1.  Produtos genéricos. Existem sistemas  stand-alone, produzidos por uma
organização  de  desenvolvimento  e  vendidos  no  mercado  para  qualquer
cliente  que  esteja  interessado  em  comprá-los.  Exemplos  desse  tipo  de
produto incluem software para Pcs, como ferramentas de banco de dados,
processadores  de  texto,  pacotes  gráficos  e  gerenciamento  de  projetos.
Também  incluem  as  chamadas  aplicações  verticais  projetadas  para  um
propósito específico, como sistemas de informação de bibliotecas, sistemas
de contabilidade ou sistemas de registros odontológicos.

34 Existem também os  softwares embarcados que são aqueles que compõem os mais variados
produtos  da  indústria  que  dependem  de  um  sistema  para  seu  funcionamento,  que  vão  desde
eletrodomésticos  até  maquinários  agrícolas  e  industriais,  passando  por  automóveis,  telefones
celulares e urna eletrônica.  No entanto,  esse tipo de  software é produzido,  de forma geral,  pela
indústria do complexo eletrônico.
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2. Produtos sob encomenda. Estes são os sistemas encomendados por um
cliente  em particular.  Uma  empresa  de  software desenvolve  o  software
especialmente  para  esse  cliente.  Exemplos  desse  tipo  de  software são
sistemas  de  controle  de  dispositivos  eletrônicos,  sistemas  escritos  para
apoiar um processo de negócio específico e sistemas de controle de tráfego
aéreo (SOMMERVILLE, 2011, p. 3).

Aos  produtos  genéricos  também  se  denomina  software  empacotado ou

software  horizontal e  os  sob  encomenda  podem  ser  chamados  de  softwares

costumizados ou  software  vertical.  Sommerville  (2011)  destaca  que  a  principal

diferença entre os dois tipos é que, no caso do software empacotado, quem define,

desenvolve e controla suas especificações é quem o produz. Já no  software sob

encomenda, suas especificações são definidas por quem adquire o produto. O autor

afirma, ainda, que

[…] a distinção entre esses tipos de produtos de software está se tornando
cada vez mais obscura. Mais e mais sistemas vêm sendo construídos tendo
por base  um produto genérico,  que  é então  adaptado para atender  aos
requisitos  de  um  cliente.  Sistemas  ERP  (sistema  integrado  de  gestão
empresarial, do inglês  enterprise resoure planning), como o sistema SAP,
são  os  melhores  exemplos  dessa  abordagem.  Nesse  caso,  um sistema
grande  e  complexo  é  adaptado  para  uma  empresa,  incorporando
informações  sobre  as  regras  e  os  processos  de  negócio,  relatórios
necessários etc. (SOMMERVILLE, 2011, p. 4).

Há uma ampla gama de possibilidades para os processos de produção de

software, mas Sommerville (2011) enfatiza que qualquer uma delas deve incluir as

quatro  atividades  fundamentais  para  a  engenharia  de  software,  que  são:  1.

Especificação de software; 2. Projeto e implementação de software; 3. Validação de

software; e 4. Evolução de  software. Essas atividades dizem respeito ao ciclo de

vida do  software, que inicia em sua concepção, a partir das definições do que ele

deve atender, passando pela sua efetiva produção e implementação. Antes de ser

colocado em funcionamento, ou seja, antes de ser implementado ou disponibilizado

para  uso,  o  software é  verificado  e  validado  desde  as  etapas  iniciais  de  sua

produção, a fim de garantir as demandas de quem o solicitou. A última atividade diz

respeito  às  transformações  pelas  quais  passa  o  software depois  de  pronto,

considerando que esse é um produto em constante produção e modificação.

Essas etapas estão, frequentemente, inseridas nos modelos de produção de

software,  que são representações simplificadas de um processo. De acordo com

Sommerville (2011, p.19), “cada modelo representa uma perspectiva particular de
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um processo e, portanto, fornece informações parciais sobre ele”. O autor prossegue

abordando os modelos genéricos e lembra que não são descrições definitivas dos

processos de  software,  como destacamos anteriormente. Além disso, os modelos

não são exclusivos nem excludentes entre si, podendo ser usados em conjunto. De

certa  forma,  podemos entender  que  os  processos  de  software são  amplamente

modificáveis, especialmente em função dos requisitos do programa35.  Juntamente

com  esse  autor,  vamos  apresentar  o  Modelo  em  Cascata,  o  Desenvolvimento

Incremental e a Engenharia de Software Orientada ao Reúso.

Segundo Sommerville (2011), o Modelo em Cascata foi o primeiro modelo de

processo de desenvolvimento de  software a  ser  publicado,  e  recebe esse nome

devido ao encadeamento de uma fase na outra, conforme a Figura 2 abaixo:

Figura 2: Modelo em Cascata
Fonte: Elaboração própria com base na Figura 2.1 de Sommerville (2011, p.20)

35 De acordo com nosso informante, “Isso é importante: o modelo de processo de software deve ser
escolhido/adaptado  ou  até  mesmo  desenvolvido  (como  um  novo  modelo)  observando  as
características do produto/projeto, ou seja, quem determina (ou deveria) o modelo é o produto/projeto
considerando ‘n’ variáveis, como por exemplo: tempo para desenvolvimento, custo, complexidade,
nível  de  experiência  da  equipe,  conhecimento  sobre  o  domínio,  estabilidade  dos  requisitos,
tecnologias de hardware e software que serão requeridas”.
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Cada estágio do Modelo em Cascata corresponde diretamente às atividades

fundamentais do processo de software, e Sommerville descreve cada uma delas:

1.  Análise  e  definição  de requisitos. Os  serviços,  restrições  e  metas  do
sistema são estabelecidos por meio de consulta aos usuários. Em seguida,
são definidos em detalhes e funcionam como uma especificação do sistema.
2.  Projeto  de  sistema  e  software. O  processo  de  sistemas  aloca  os
requisitos  tanto  para  sistemas  de  hardware  como  para  sistemas  de
software,  por  meio da definição de uma arquitetura  geral  do sistema.  O
projeto  de  software envolve  identificação  e  descrição  das  abstrações
fundamentais do sistema de software e seus relacionamentos.
3. Implementação  e  teste  unitário.  Durante  esse  estágio,  o  projeto  do
software é desenvolvido como um conjunto de programas ou unidades de
programa.  O  teste  unitário  envolve  a  verificação  de  que  cada  unidade
atenda à sua especificação.
4. Integração e teste de sistema. As unidades individuais do programa ou
programas  são  integradas  e  testadas  como  um  sistema  completo  para
assegurar  que os requisitos  do  software tenham sido atendidos.  Após o
teste, o sistema de software é entregue ao cliente.
5.  Operação e manutenção. Normalmente (embora não necessariamente),
essa é a fase mais longa do ciclo de vida. O sistema é instalado e colocado
em  uso.  A  manutenção  envolve  a  correção  de  erros  que  não  foram
descobertos  em  estágios  iniciais  do  ciclo  de  vida,  com  melhora  da
implementação das unidades do sistema e ampliação de seus serviços em
resposta às descobertas dos novos requisitos (SOMMERVILLE, 2011, p.20
e 21).

Nesse modelo um estágio depende do outro, sendo a finalização de um o

início do seguinte. No entanto, Sommerville (2011, p.21) destaca que “na prática,

esses estágios se sobrepõem e alimentam uns aos outros de informações”, mas que

essa interação pode significar altos custos de produção e retrabalho. Sendo assim, o

projeto precisa ser muito bem especificado anteriormente. O autor afirma, portanto,

que  esse  modelo  deve  ser  usado  “apenas  quando  os  requisitos  são  bem

compreendidos e pouco provavelmente venham ser radicalmente alterados durante

o desenvolvimento do sistema” (SOMMERVILLE, 2011, p.21). Sobre o modelo, ele

ainda aponta que

O modelo em cascata é consistente com outros modelos de processos de
engenharia, e a documentação é produzida em cada fase do ciclo. Dessa
forma,  o  processo  torna-se  visível,  e  os  gerentes  podem  monitorar  o
progresso de acordo com o plano de desenvolvimento. Seu maior problema
é a divisão inflexível  do projeto em estágios distintos.  Os compromissos
devem ser assumidos em um estágio inicial do processo, o que dificulta que
atendam às mudanças de requisitos dos clientes (SOMMERVILLE, 2011,
p.21).
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Já o Desenvolvimento Incremental, segundo Sommerville (2011), se baseia

em  desenvolver  uma  implementação  inicial  e  colocá-las  para  apreciação  dos

usuários. Com o retorno de seus comentários, são criadas várias versões até que se

chegue no sistema a ser desenvolvido. Nesse sentido, os estágios são intercalados,

como mostra a Figura 3 abaixo:

Figura 3: Modelo de Desenvolvimento Incremental
Fonte: Elaboração própria com base na Figura 2.2 de Sommerville (2011, p.22)

Este modelo é considerado melhor que o modelo cascata para a maioria dos

sistemas de negócios, pois, segundo Sommerville (2011, p.22), “reflete a maneira

como resolvemos os problemas. Raramente elaboramos uma completa solução do

problema  com  antecedência”.  Além  de  facilitar  as  mudanças  durante  o

desenvolvimento,  o  autor  destaca  que  esse  modelo  é  mais  barato.  O  modelo

incremental também é considerado parte fundamental das abordagens ágeis. Mas

do ponto de vista do gerenciamento possui dois problemas, como relata o autor:



117

1. O processo não é visível. Os gerentes precisam de entregas regulares
para mensurar o progresso. Se os sistemas são desenvolvidos com rapidez,
não é economicamente viável produzir documentos que reflitam cada uma
das versões do sistema.
2.  A estrutura  do  sistema tende a  se  degradar  com a  adição  de  novos
incrementos.  A  menos  que  tempo  e  dinheiro  sejam  dispensados  em
refatoração para melhoria do software, as constantes mudanças tendem a
corromper sua estrutura. Incorporar futuras mudanças do software torna-se
cada vez mais difícil e oneroso (SOMMERVILLE, 2011, p.22).

Ao fazermos uma breve análise comparativa desses dois modelos, podemos

perceber o quanto a documentação, ou seja, a descrição formal de todo o processo

de produção do software, é fundamental para o controle da gerência. Essa atividade

é a garantia da materialização do saber do trabalhador a fim de que esse se torne

propriedade  da  empresa.  Além  disso,  é  uma  atividade  de  controle  do  trabalho.

Conforme destacado pelo autor, o problema de um modelo é a vantagem no outro:

quanto mais descrito, maior o domínio da gerência sobre a produção.

Sommerville  afirma que  “na  maioria  dos  projetos  de  software,  há  algum

reúso  de  software”  (2011,  p.23),  ou  seja,  informalmente,  projetos  ou  códigos

semelhantes  podem  atender  a  novas  necessidades,  a  partir  de  algumas

modificações.  Esse reúso pode acontecer  de forma independente do modelo de

desenvolvimento utilizado,  no entanto  processos com foco no reúso tornaram-se

amplamente utilizados no Século XXI e, apesar de terem os estágios inicial e final

comparáveis com os demais modelos, os processos intermediários são diferentes,

como mostra a figura abaixo:

Figura 4: Modelo de Engengaria de Software Orientada a Reúso
Fonte: Elaboração própria com base na Figura 2.3 de Sommerville (2011, p.23)
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Sommerville  (2011)  descreve  os  estágios  intermediários  da  seguinte

maneira:

1. Análise de componentes. Dada a especificação de requisitos, é feita uma
busca por componentes para implementar essa especificação.  Em geral,
não há correspondência exata, e os componentes que podem ser usados
apenas fornecem alguma funcionalidade necessária.
2.  Modificação  de  requisitos.  Durante  esse  estágio,  os  requisitos  são
analisados  usando-se  de  informações  sobre  os  componentes  que  foram
descobertos.  Em  seguida,  estes  serão  modificados  para  refletir  os
componentes disponíveis. No caso de modificações impossíveis, a atividade
de análise dos componentes pode ser  reinserida na busca por soluções
alternativas.
3.  Projeto do sistema com reúso. Durante esse estágio, o  framework36 do
sistema é projetado ou algo existente  é  reusado.  Os projetistas têm em
mente os componentes que serão reusados e organizam o framework para
reúso.  Alguns  softwares novos  podem ser  necessários,  se  componentes
reusáveis não estiverem disponíveis.
4. Desenvolvimento e integração. Softwares que não podem ser adquiridos
externamente são desenvolvidos, e os componentes e sistemas COTS37 são
integrados  para  criar  o  novo  sistema.  A integração  de  sistemas,  nesse
modelo, pode ser parte do processo de desenvolvimento, em vez de uma
atividade separada (SOMMERVILLE, 2011, p.23).

Com o modelo de engenharia de software orientado a reúso tem-se, além da

economia de tempo de trabalho e custos do projeto, um elemento importante para

destacarmos que é o direcionamento das ações feito pela própria tecnologia. Apesar

de ficar claro que o processo é adaptado, e modificações ou produção de novos

componentes estejam no percurso do trabalho, como a própria definição do modelo

afirma,  esse  processo  é  orientado  ao  reúso.  Isso  leva  os  trabalhadores  a

encontrarem possibilidades dentro dos limites existentes, o que não os leva a um

trabalho menos intelectual, mas menos autônomo.

Após  apresentar  esses  três  modelos,  Sommerville  (2011)  disserta  sobre

cada uma das atividades fundamentais  do  processo:  Especificação de  Software,

Projeto  e  Implementação  de  Software,  Validação  de  Software e  Evolução  do

Software. Cada uma das atividades tem seus procedimentos técnicos que levam a

diferentes  funções em todo o  processo.  Não abordaremos minuciosamente  essa

questão,  mas  o  que  podemos  destacar  é  que  é  possível  inferir  que  a  essas

36 É  uma abstração  que  une  códigos  comuns  entre  vários  projetos  de  software provendo  uma
funcionalidade genérica. Um framework pode atingir uma funcionalidade específica, por configuração,
durante a programação de uma aplicação.

37 Do inglês  commercial off-the-shelf, são os componentes comerciais de prateleiras, ou seja, os
componentes adquiridos já “prontos”.
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atividades corresponde uma certa hierarquia do trabalho realizado.  As atividades

iniciais remontam à concepção e planejamento, sendo posteriormente realizado o

trabalho  de  desenvolvimento,  onde  encontram-se os  programadores,  seguido da

validação ou testes.

Logo, em uma divisão bem estabelecida das tarefas, poderíamos encontrar

funções como: gerente de negócios ou analista de negócios (responsável pela área

de atendimento direto ao cliente,  que especifica as regras de negócio a que vai

atender o software), gerente de processos (que descreve tudo o que é necessário no

software), arquiteto de software (que estabelece a estrutura geral, coordenando as

atividades e escolha técnica do projeto), gerente de projetos (que designa quem fará

a análise e acompanha o trabalho, planejando e controlando a execução do projeto

de acordo com o modelo de processo escolhido),  analista (que estabelece como

será feito o desenvolvimento, interpretando as regras de negócio e produzindo um

modelo - “plantas” - utilizando diferentes técnicas para representar o sistema a ser

construído), programadores (quem desenvolve o software, ou seja, quem o produz),

testadores (que fazem os testes de validação do software), instrutores (que auxiliam

os clientes no uso do software), sem contar que podem ser necessários arquitetos

de banco de dados, especialistas em rede, suporte, entre muitas outras atividades.

Obviamente, essas atividades são hierarquizadas da mais intelectual para a mais

manual,  mesmo sendo  a  atividade  manual  em questão  também dependente  de

conhecimentos técnicos bastante complexos.

O processo de desenvolvimento de  software apresenta uma hierarquia de

funções, mesmo que essa não seja muito rígida na sua efetivação. Sua existência,

no  entanto,  traz  para  a  produção  de  software a  velha  divisão  técnica  entre

concepção e  execução do trabalho.  Apesar  de  sua natureza  imaterial  altamente

complexa,  a  programação  de  software insere-se  na  lógica  de  separação  de

conhecimentos e saberes.

Existe então,  nessa divisão do trabalho no desenvolvimento do  software,
uma separação entre funções associadas  à concepção, concentrada nas
etapas  de  análise  de  requisitos  e  design  de  alto  nível,  intensiva  em
conhecimento  tácito e  desempenhada  por  profissionais  altamente
qualificados  (analistas  de  sistema  e  engenheiros  de  software),  e  a
execução,  localizadas  nas  etapas  de  programação  e  testes,  em que  o
conhecimento  é  codificado,  exigindo  programadores,  usualmente  de
formação técnica (ROSELINO, 2006, p.32 e 33 grifos do autor).
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Dessa forma, 

A consideração  da  existência  dessa  escala  hierarquizada  subsidia  uma
melhor compreensão dos elementos determinantes da  divisão do trabalho
na indústria de  software. A atividade de desenvolvimento de  software não
pode ser tida então como um conjunto de funções indiferenciadas. Dentre o
conjunto de atividades denominadas como sendo de desenvolvimento de
software residem  funções  distintas,  com  intensidades  tecnológicas
diferenciadas (ROSELINO, 2006, p.33 grifos do autor).

Essas  intensidades  tecnológicas  diferenciadas  de  que  fala  Roselino

implicam na existência de múltiplas funções possíveis na organização do trabalho de

software.  Como já destacamos em outros momentos dessa tese, o trabalho com

software não  tem regulamentação  e,  portanto,  pode  ser  exercido  dentro  de  um

amplo espectro de formações, desde as técnicas e acadêmicas até as tácitas ou

autodidatas.  No  entanto,  sabe-se  que  a  hierarquia  dentro  da  área  se  apoia  na

mesma lógica da hierarquia posta no modelo capitalista. Para tanto, convencionou-

se que a etapa de programação em si constitui o trabalho manual que se submete

às outras atividades no processo de produção de  software. Sobre isso, Roselino,

citando Parthasarathy, afirma que

A etapa da programação ou codificação é, portanto, demandante de grande
volume de recursos humanos e, apesar dos progressos tecnológicos nas
metodologias  de  desenvolvimento  de  software,  permanece
predominantemente  “braçal”:  “O  programador  não  é  responsável  por
nenhum conteúdo intelectual, e o aumento da produtividade nessa etapa é
difícil, o incremento depende exclusivamente do acréscimo de mais mãos”.
(PARTHASARATHY, 2004 apud ROSELINO, 2006, p.33).

Mas, é válido destacar que essa divisão técnica do trabalho existe mais no

plano formal de uma padronização almejada pela engenharia de  software que no

cotidiano do trabalho em si. Muito dificilmente as definições de tarefas correspondem

à força de trabalho nas fábricas de software quando nos referimos à grande parte do

setor no Brasil, por exemplo, e no Sudoeste do Paraná, de forma mais específica.

Como  veremos  na  sequência,  o  setor  nacional  é  composto  por  um  expressivo

número de micro e pequenas empresas, que não tem condições viáveis de atender

a  essa  divisão  tendo  quadros  tão  reduzidos.  Sendo  assim,  a  ideia  de  que  o

programador de  software é somente uma figura “braçal” no processo de produção
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não é real, considerando que, por ser a única função absolutamente indispensável

na produção de um software, as demais funções acabam sendo absorvidas por esse

trabalhador. Logo, a ideia de flexibilização do trabalho é elevada à máxima potência,

já  que  diferentes  e  complexas  atividades  são  realizadas  pelo  mesmo  sujeito,

liberando a empresa de contratar um trabalhador para cada função.

Sendo assim, podemos entender que essa força de trabalho é altamente

qualificada, também no sentido da escolarização, mas, para além dela. Partindo da

necessidade  de  atender  toda  a  demanda  de  trabalho,  os  profissionais  que

desenvolvem software precisam se apropriar de muitos conhecimentos para além do

domínio  técnico  da  codificação.  O  entendimento  da  área  de  negócio  à  qual  o

programa  vai  atender,  o  gerenciamento  do  projeto,  a  análise  dos  requisitos  do

sistema, a projeção do banco de dados,  os testes de validação e até mesmo a

instrução  de  uso  do  software para  o  cliente,  exigem  saberes  e  conhecimentos

específicos e substanciais que precisam ser apropriados minimamente para que um

mesmo trabalhador ou coletivo de trabalhadores consiga concluir o software.

E como destaca nosso informante, quanto mais o programador domina do

sistema, mais a empresa depende dele. Não são raros os casos de trabalhadores

que, ao saírem da empresa por qualquer motivo, levam consigo o conhecimento

necessário ao funcionamento de um sistema, implicando em sérios problemas para

a empresa (que podem inclusive descontinuar o software). Esse é um dos motivos

centrais  pelo  qual  a  engenharia  de  software defende  tanto  a  padronização  e

documentação dos processos. Ao garantir a documentação, as empresas mantém a

propriedade  do  conhecimento.  É  nesse  mesmo  sentido  que  encontram-se  as

certificações38,  cada vez mais  exigidas no mercado de  software.  A “garantia”  de

qualidade do produto se dá, também, via formalização de sua produção.

Ainda  nesse  sentido  podemos  destacar  o  papel  dos  instrumentos  de

trabalho, como as linguagens de programação39. A linguagem de programação diz

38 “A certificação de produtos e a de sistemas de gestão estão profundamente disseminadas no
comércio  internacional,  mas  no  setor  de  software  se  observam  exigências  relacionadas  com  a
certificação de processos,  como o CMMI e o MPS-BR, e também de pessoas.  A Certificação de
Sistemas de Gestão (da Qualidade, Ambiental, de Saúde e Segurança Ocupacional, etc.) serve para
demonstrar  que  determinada  organização  implementou  e  mantém  um  Sistema  de  Gestão  em
conformidade com os requisitos preconizados na norma escolhida como referência. As normas mais
utilizadas internacionalmente são:  ISO 9001 e a ISO 14001. A certificação é um meio técnico de
comunicar ao cliente e às demais partes interessadas que os requisitos estabelecidos nas normas ou
regulamentos  técnicos  são  atendidos  por  intermédio  de  uma  parte  independente  que  goza  de
reputação no mercado” (SEBRAE, 2003, p.18).

39 Na definição de nosso informante: “A linguagem é o meio pelo qual escrevemos instruções em



122

respeito  à  sintaxe  utilizada  para  a  realização  dos  comandos  que,  ao  serem

interpretados e compilados, transformam-se em código binário, ou seja, linguagem

de máquina, e podem, assim, ser executados. Apesar de ser um elemento técnico,

podemos inferir que a ampla gama de linguagens existentes indica a intensa busca

por caminhos para produzir as soluções que os softwares prometem. Nesse sentido,

como mediação para os programadores realizarem seu trabalho, ou seja, como meio

de trabalho/ferramenta, a linguagem de programação é resultado de trabalho prévio.

Isso nos leva a entender que há uma intencionalidade em sua produção e, por mais

“neutra” que se pretenda, ela amplia ou limita os caminhos para a realização do

trabalho, logo, é carregada de valores.

Uma  questão  muito  importante  para  se  levantar  quando  tratamos  da

produção  de  software é  que  sua  prévia-ideação  não  é,  na  maioria  das  vezes,

possível de ser absolutamente definida. Como nos lembra nosso informante, nem

sempre é bem especificado o que precisa ser feito para se atingir  o objetivo do

software. A produção de qualquer mercadoria material e muitas das imateriais, como

um espetáculo  de  teatro,  uma aula  ou  um livro,  podem ter  bem definidos  seus

objetivos, sua metodologia e também uma ideia sobre o resultado final. No caso do

software, é possível saber a que ele deve atender, ou seja, seus objetivos; e também

os possíveis caminhos para sua produção, ou seja, os métodos de trabalho e suas

ferramentas; mas ele não se materializa em outra coisa que não seja o seu próprio

processo de feitura.  O  software é  um produto intangível,  de  natureza mutável  e

corrigível, que continua sendo feito mesmo após “concluído”. 

Essa questão leva a uma outra que diz respeito a dificuldade de mensurar o

real valor do software. O tempo de trabalho socialmente necessário para a produção

de software ainda não pode ser definido com exatidão, e talvez não venha a ser, já

que  sua  natureza,  em  tese  inacabável,  leva  a  novos  tempos  de  trabalho  e

retrabalho. Além disso, as formas de realização desse trabalho, por serem muito

variáveis, não permitem precisar a média de tempo gasto na sua produção. E, como

grande parcela do custo de produção nesse caso é a força de trabalho – já que além

dos  instrumentos  não  é  necessário  nenhuma  outra  matéria-prima  além  do

conhecimento  do  trabalhador  –,  podemos  pensar  que  a  taxa  de  mais  valia  é

bastante elevada. Se considerarmos, ainda, que após concluído o produto pode ser

linguagem natural (“nossa língua”) que são convertidas em linguagem de máquina (zeros e uns) por
meio  de  um  compilador.  Essas  instruções  definem  como  o  computador  deve  realizar  uma
determinada tarefa”.
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reproduzido inúmeras vezes, essa taxa se torna ainda maior.

Assim, a produção, ou o desenvolvimento do software, apresenta algumas
características  que  são,  ao  menos  aparentemente,  paradoxais.  Esse
produto,  característico  da  mais  moderna  etapa  do  desenvolvimento  das
forças produtivas capitalistas, é desenvolvido a partir de um processo de
concepção ou  design (normalmente coletivo), baseado primariamente em
“habilidades  artesanais”  e  conhecimentos  tácitos  dos  recursos  humanos
envolvidos,  em  processos  não  automatizáveis.  Ocorre  que  este  caráter
“manufatureiro”,  intensivo  em  mão-de-obra,  está  relacionado
exclusivamente  à  atividade  de  elaboração  da  primeira  unidade  de  uma
solução em software, ou seja, do primeiro produto a partir do qual se podem
reproduzir  cópias  integrais  no  caso  de  software pacote,  ou  de  partes
reutilizáveis nos casos de serviços em software (ROSELINO, 2006, p.8 e 9).

Com  base  nessa  discussão,  podemos  inferir  que  a  complexidade  da

produção de  software não se encontra somente nas exigências técnicas e tácitas

para  o  trabalho  de  programação,  mas  também está  nas  relações  em que  esse

trabalho  se  desenvolve.  A  contradição  própria  dos  padrões  do  modelo  de

acumulação flexível se faz presente: ao mesmo tempo que impõe a exigência de

trabalhadores que produzam ideias e soluções a serem expropriadas pela empresa

quando materializadas no software a ser comercializado por ela, também precisam

estabelecer  mecanismos  de  controle  dessa  autonomia.  A  autonomia  técnica  é

indispensável, mas, a autonomia como categoria mais ampla precisa ser controlada.

E  uma  das  alternativas  para  esse  controle  está  na  própria  divisão  técnica  do

trabalho,  que  apesar  de  imaginária  no  cotidiano  de  muitas  empresas,  é

ideologicamente eficaz (como veremos posteriormente, no Capítulo 6, nas falas dos

programadores entrevistados que almejam outras funções na hierarquia do trabalho,

mesmo que já realizem parte das atividades dessas funções almejadas). 

4.3 O Setor de Software e a caracterização do APL de TI da Região Sudoeste 

do Paraná

Após conhecermos um pouco da história da computação e do processo de

produção de software, passamos a apresentação de alguns dados sobre o setor de

Tecnologia da Informação, dando destaque à especificidade da Indústria Brasileira
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de Software e Serviços (IBSS) e à caracterização desse setor no estado do Paraná.

Na sequência, abordaremos as particularidades da produção de software no Arranjo

Produtivo Local de Tecnologia da Informação da Região Sudoeste do estado, onde

foi realizada nossa pesquisa.

É importante destacar que,  especialmente a partir  do final  da década de

2000 e início dos anos 2010, muitos estudos e relatórios foram produzidos sobre

esse  setor  no  Brasil,  sempre  demonstrando  a  relevância  do  mesmo  para  o

desenvolvimento econômico e social. Essa perspectiva, a que podemos atribuir uma

concepção de determinismo tecnológico, é amplamente difundida quando o assunto

é TI, por sua associação com a ideia da produção da chamada tecnologia de ponta.

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná – SETI,

define o seguinte:

Tecnologia  de  ponta  é  entendida  como o  mais  recente  desenvolvimento
tecnológico decorrente de áreas que envolvem atividades inovativas. Estas
atividades  compreendem  todos  os  passos  científicos,  tecnológicos,
organizacionais, financeiros e comerciais, inclusive o investimento em novos
conhecimentos  que,  efetiva  ou  potencialmente,  levem  à  introdução  de
produtos  ou  processos  tecnologicamente  novos  ou  substancialmente
melhorados.
As  áreas  mais  propícias  de  encontrar  atividades  inovativas  são,  por
exemplo:  microeletrônica,  informática,  robótica,  novos  materiais,
biotecnologias assim como geração, transmissão e distribuição de energia
(PARANÁ, sem data).

 

Nesse sentido, é importante observarmos que os dados e informações sobre

o  setor  carregam  também  um  caráter  ideológico  e  reafirmam  o  pensamento

hegemônico do determinismo tecnológico, ao considerar que tais tecnologias são

responsáveis  pelo  desenvolvimento  econômico  e  social  e  implicam,

necessariamente, em melhorias na qualidade de vida das pessoas, pelo simples fato

de serem produzidas. Apesar de reconhecermos o importante papel do setor para o

fortalecimento da economia brasileira, não podemos ignorar que essa relevância se

realiza com um grande ônus para os trabalhadores, e ainda que tal  relevância é

limitada  ao  lugar  do  Brasil  na  divisão  internacional  do  trabalho.  Como  não

pretendemos fugir do propósito de nossa tese, o item a seguir restringe-se a um

panorama do setor de  software nacional e estadual, seguido da apresentação do

APL do sudoeste paranaense.
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4.3.1 Setor de Software no Brasil e no Paraná

De acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE),

o  setor  de  Tecnologia  da  Informação  faz  parte  da  seção  de  Informação  e

Comunicação,  e  compreende  atividades  de:  Desenvolvimento  de  Programas  de

Computador sob Encomenda; Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de

Computador  Customizáveis;  Desenvolvimento  e  Licenciamento  de  Programas de

Computador  Não-Customizáveis;  Consultoria  em  Tecnologia  da  Informação;  e

Suporte  Técnico,  Manutenção  e  Outros  Serviços  em  Tecnologia  da  Informação.

Nesse setor encontra-se, portanto, a Indústria Brasileira de Software e Serviços de

TI (IBSS). Nesse sentido, o setor de software abrange uma quantidade significativa

de atividades e é caracterizado justamente pelo atravessamento nos mais variados

setores econômicos.

O  setor  de  software possui  uma  característica  de  transversalidade,
fornecendo  produtos,  serviços  e  mão  de  obra  para  diversos  setores  da
economia, como indústrias, comércios, serviços e agropecuária, incluindo a
esfera pública e privada, como também o terceiro setor e os consumidores
em geral […] (LIMA, 2016, p.86).

Além  da  ideia  de  transversalidade,  Roselino  (2006)  defende  o  caráter

“pervasivo” do software, ou seja, sua presença nos mais variados itens, que muitas

vezes passa despercebida. Segundo o autor, a existência de softwares no ambiente

doméstico,  nas  diversas  atividades  industriais  e  nas  atividades  vinculadas  à

infraestrutura  de  transportes,  energia  e  comunicações,  é  que  lhe  confere  essa

natureza pervasiva e lhe garante grande importância econômica (ROSELINO, 2006,

p.24).

Como já discutimos anteriormente, o trabalho de produção de software é um

trabalho imaterial e que pode ser realizado tanto na esfera da produção quanto na

dos serviços,  que além de gerar  valor e mais valia – essa na especificidade do

contexto em que estamos analisando –,  também tem a capacidade de transferir

valor por meio da sua transversalidade, como apontou o autor acima. 

Parte significativa das atividades desenvolvidas na indústria de  software é
classificada como serviço em software, voltado ao atendimento da demanda
que não é satisfeita por soluções na forma de produtos de software, ou seja,
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de  software pronto. Esse tipo de atividade desenvolvida pela indústria de
software pode  também ser  chamado  de  software  serviço,  uma  vez  que
pertence ao grupo das atividades desenvolvidas pela indústria de software
que mais se aproxima da concepção tradicional de serviços (ROSELINO,
2006, p.35 e 36 grifos do autor).

Conforme já destacamos, por sua natureza e especificidade, a essa área

tem-se atribuído boa parte da responsabilidade pelo desenvolvimento econômico e

social.  Em  geral,  encontramos  análises  em  que  a  produção  de  software é

apresentada como oriunda da emergência da chamada sociedade da informação,

muitas  vezes  desconsiderando  a  relação  dialética  entre  produção  científica  e

tecnológica,  setor  produtivo  e  novas  configurações  sócio-históricas,  conforme

podemos observar no excerto abaixo:

A transição do Século XX para o Século XXI foi marcada pela consolidação
de um fenômeno importante: a evolução de uma Sociedade Industrial para
uma Sociedade da Informação ou do Conhecimento, como alguns preferem.
Essa Sociedade da Informação emerge e, ao mesmo tempo, se baseia em
uma  Nova  Economia  que  se  convencionou  chamar  de  Economia  do
Conhecimento.
No seio dessa Nova Economia, destaca-se uma Nova Indústria: a Indústria
de Software. Como protagonista de um conjunto de mudanças tecnológicas,
o  software,  um  bem  econômico  que  impacta  tanto  diretamente  na  sua
indústria como indiretamente no restante dos outros setores da economia, é
também um importante elemento propulsor de desenvolvimento econômico
e  social.  A Indústria  de  Software,  em  geral,  tem  como  característica  a
predominância de pequenas empresas. Pode ser desenvolvida em qualquer
região que possua os pré-requisitos básicos de um sistema de inovação e é
uma  grande  geradora  de  empregos  qualificados  (Araújo  e  Meira,  2004,
p.81).

Nesse contexto, as discussões e pesquisas que visam à caracterização do

setor  tem  se  dedicado  à  apresentação  de  dados  sobre  o  seu  crescimento  nos

últimos  anos,  ao  caráter  de  inovação  e  empreendedorismo,  às  receitas  e

investimentos,  às  políticas  públicas  de  incentivo,  bem  como  à  organização  das

empresas  por  porte,  números  de  trabalhadores,  além  de  índices  acerca  da

escolaridade dos profissionais da área. Nessa seção, nos deteremos a apresentar

um panorama dessas informações sobre a IBSS e, também, sobre o setor no estado

do Paraná.

Em  sua  tese,  Diegues  Júnior  (2010),  a  partir  de  dados  da  OCDE  –

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, destaca que “[…] a

IBSS  apresenta-se  ao  lado  de  Índia,  China  e  Irlanda  como  uma  das  principais
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indústrias de software nos países periféricos e frequentemente é classificada como

uma das 10 maiores do mundo” (DIEGUES JÚNIOR, 2010, p.166). De acordo com o

autor,  essa posição tem relação com as capacitações tecnológicas da IBSS, que

segundo ele,  “[…] foram impulsionadas por políticas de incentivo governamental,

sejam políticas setoriais específicas ou como parte de um conjunto mais amplo de

políticas nacionais de fomento às atividades científicas e tecnológicas”  (DIEGUES

JÚNIOR, 2010, p.166):

A indústria brasileira de software e serviços (IBSS) apresenta destaque no
cenário  internacional,  tanto  na  dimensão  qualitativa  quanto  quantitativa.
Assim,  além  de  se  configurar  como  uma  das  principais  indústrias  de
software dos  países  periféricos,  ao  contrário  do  que  ocorre  em  alguns
destes países  como a Índia,  a  IBSS caracteriza-se  pelo  domínio  de um
conjunto  complexo de capacitações tecnológicas em diversos segmentos
(DIEGUES JÚNIOR, 2010, p.163).

Em 2009, o IBGE publicou pela primeira vez um estudo sobre o setor de

TICs,  em  um  volume  intitulado  “O  Setor  de  Tecnologia  da  Informação  e

Comunicação no Brasil 2003-2006”. Na introdução, destaca-se que esse setor tem

constituído  papel  central  nas  transformações  econômicas  das  três  décadas

anteriores. É interessante observar tanto a apropriação da sociedade da informação

como conceito definitivo, como o entendimento, mencionado por nós anteriormente,

do papel determinista do acesso às TICs:

No Brasil, desde o ano de 2003, no governo é crescente a visão de que a
TIC  é  um  importante  instrumento  para  promover  os  desenvolvimentos
econômico, social e cultural. Já no final do ano de 2004, o governo federal
divulgou o documento  Objetivos de desenvolvimento do milênio:  relatório
nacional  de  acompanhamento,  em que  a  questão  da  inclusão  digital  foi
tratada como uma das prioridades para o País, uma vez que esta ampliaria
as possibilidades de inclusão social devido ao maior acesso à informação e
ao conhecimento.
O  Plano  Plurianual  2004/2007  do  governo  brasileiro  estabeleceu  como
desafio: “ampliar o acesso à informação e ao conhecimento por meio das
novas tecnologias, promovendo a inclusão digital e garantindo a formação
crítica  dos  usuários”.  Assim,  políticas  públicas  foram revisadas  e  novas
foram  desenhadas  com  o  objetivo  de  universalização  da  TIC.  O  foco
principal dos programas ministeriais tem sido a diminuição do ‘hiato digital’
entre o Brasil e os outros países, bem como entre os brasileiros, além do
estímulo ao uso do software livre. A fim de aumentar a inserção do País na
sociedade da informação, também foram traçadas estratégias de articulação
e integração dos programas criados (IBGE, 2009, p.9 e 10).

Nesse estudo, no que se refere à totalidade do setor – abrangendo tanto o

setor de TI como o de comunicações – o IBGE destaca que a concentração de valor
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gerado e pessoal ocupado estava em grandes empresas em 2006:

O setor TIC brasileiro se mostra concentrado nas grandes empresas, tanto
no que se refere ao pessoal ocupado quanto ao valor adicionado/valor da
transformação industrial. Isso pode ser comprovado na análise de dois tipos
de classificação por porte de empresa: por classe de pessoal ocupado e por
classe de faturamento (IBGE, 2009, p.19).

No entanto, um relatório de panorama setorial de tecnologia da informação

no Paraná, apresentado em 2010, desenvolvido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às

Micro  e  Pequenas  Empresas  –  SEBRAE,  fornece  algumas informações  sobre  o

setor  de  TICs,  como  a  quantidade  de  empresas  das  Atividades  de  Informática

(Software e Serviços de TI) no Brasil, em 2008, que eram 15 mil, gerando 265 mil

empregos,  com  uma  massa  salarial  média  de  7.584  milhões  de  reais  ao  ano

(Pereira,  2010),  o  que  corresponde  a  pouco  mais  de  R$2.300,00  mensais  por

trabalhador. A concentração de empresas na área era maior no micro e pequeno

porte. Ao apresentar esse relatório, Bridi destaca que 

Um estudo do Sebrae-PR (2010) sobre o setor de TI junto a 843 empresas,
das  quais  165 compõem os APLs,  demonstrou  que,  semelhante  ao  que
ocorre no setor de TI no Brasil, no qual as micro e pequenas empresas de
software correspondem a 95,2% do  total  de  empresas,  no  Paraná  esse
percentual  é  ligeiramente  maior:  96,4%,  com  uma  média  de  13,9
funcionários/empresa de TI e de 13,6 no subsetor de software (BRIDI, 2014,
p.290).

Ainda nesse relatório,  Pereira  (2010)  informa que no Paraná,  no ano de

2008,  havia  1.191 empresas no setor,  correspondendo  a  12.084 empregos,  que

equivaliam a  uma massa salarial  de  240 mil  reais  ao  ano.  Nesse  relatório,  são

apresentados os pólos produtivos do Estado, sendo eles: Curitiba (Curitiba, Pinhais,

São  José  dos  Pinhais,  Mandirituba,  Colombo  e  Campo  Largo);  Campos  Gerais

(Ponta Grossa, Castro e Irati); Londrina (Londrina, Apucarana, Arapongas, Cambé,

Cornélio Procópio, Ibiporâ, Jandaia do Sul e Rolândia); Maringá (Maringá, Campo

Mourão,  Paranavaí,  Sarandi  e  Umuarama);  Oeste  (Cascavel,  Foz  do  Iguaçu,

Marechal  Cândido  Rondon,  Medianeira  e  Toledo)  e  Sudoeste  (Pato  Branco,

Francisco Beltrão e Dois Vizinhos). O pólo Sudoeste, naquele ano, era o segundo

menor; no entanto, era o que apresentava o maior crescimento em relação ao ano

anterior, 22% (enquanto os demais variavam entre 0 e 3% de crescimento, sendo a

média estadual de 2%).
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Diante  disso,  podemos  entender  que  o  faturamento  e  o  número  de

trabalhadores não tem relação direta com a quantidade de empresas na área. Ainda

sobre essa incongruência, podemos entender que o IBGE considerou como critérios

de  mensuração  ocupação  e  geração  de  valor;  nesse  sentido,  obviamente  o

montante das empresas de grande porte é maior. O relatório do Sebrae se refere à

quantidade  de  empresas.  Outro  fator  importante  de  se  observar  é  que  nesse

pequeno período de tempo pode ter havido um aumento significativo da quantidade

de micro e pequenas empresas, já que a expansão do setor continuou considerável

nos anos seguintes, conforme destaca o Relatório da Softex40, publicado em 2012,

que  afirmava  que  “No  período  2003  a  2009,  o  número  de  empresas  da  IBSS

cresceu,  em média,  4,3%a.a”  (SOFTEX,  2012,  p.26).  Ainda nesse sentido,  esse

relatório destaca:

Acima de 95% possuem até 19 pessoas ocupadas (PO) e menos de 1%
contam  com  100  ou  mais  PO,  o  que  mostra  uma  composição  pouco
harmoniosa, com uma base ampla e desproporcional às faixas superiores.
[…]  Entre  as  empresas  com até  19  pessoas  ocupadas,  parte  relevante
encontra-se na faixa  ‘até 4 pessoas ocupadas’. Muitas existem como forma
de  contratação  de  pessoal  fora  do  regime  da  Consolidação  das  Leis
Trabalhistas  (CLT).  Trata-se  de  empresas  de  um  único  sócio,  que
prescindem  de  uma  estrutura  empresarial  para  prestação  de  serviços
(SOFTEX, 2012, p.27).

Na IBSS o índice de escolaridade da força de trabalho é alto, especialmente

em comparação com os trabalhadores dos demais setores do Brasil. Em 2009, de

acordo com Relatório da Softex, 36,9% dos trabalhadores tinham Ensino Superior

Completo, 0,4% curso de Mestrado e 0,2% curso de Doutorado. Apesar do maior

estrato ainda ser o de trabalhadores com Ensino Médio Completo, 43,3%, há um

número considerável no grupo de Superior Incompleto, 14,2%, o que leva a concluir

que  mais  da  metade  dos  profissionais  tem  mais  que  Ensino  Médio  (entre  os

trabalhadores  com Ensino  Fundamental  o  percentual  é  de  4,9).  O  Observatório

Softex destaca, ainda, que 

40 “A Softex - Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro - é gestora, desde a
sua criação em 1996, do Programa para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – Programa
Softex,  considerado prioritário  pelo  Ministério  da Ciência,  Tecnologia,  Inovações e Comunicações
(MCTIC). Com sede em Brasília, a entidade coordena o “Sistema Softex”, que beneficia mais de 6 mil
empresas em todo o território nacional por meio de uma rede formada por 23 agentes regionais
distribuídos por 13 estados brasileiros e no Distrito Federal,  que trabalham em articulação com a
iniciativa privada e com os governos estaduais e municipais, centros acadêmicos e instituições de
fomento” (Softex, 2016, p.7).
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Quando  os  dados  de  escolaridade  são  desagregados  segundo  famílias
ocupacionais,  percebe-se  que  as  principais  alterações  no  nível  de
escolaridade ocorrem nas famílias ocupacionais ‘administradores de redes,
sistemas e banco de dados’ e ‘analistas de sistemas computacionais’. Tais
famílias,  em  2003,  apresentavam  100,0%  de  PROFSSs41 com  nível  de
escolaridade  ‘superior  completo’  e,  em  2009,  49,0%  e  65,0%,
respectivamente.  Uma  vez  que  a  ocupação  ‘analistas  de  sistemas
computacionais’ é a que possui a maior participação individual na NIBSS, a
redução da escolaridade dos PROFSSs pertencentes a esta ocupação tem
um  impacto  elevado  no  total.  Para  a  maioria  das  demais  famílias
ocupacionais,  a  participação  de  PROFSSs  com  ‘superior  completo’
aumentou.
Duas hipóteses que explicam essa diminuição na escolaridade média dos
‘analistas  de  sistemas  computacionais’  são  a  busca  diretamente  nas
instituições de ensino por profissionais que ainda não concluíram o ensino
superior – estratégia utilizada para reduzir custos e para enfrentar eventuais
problemas de disputa por talentos em cenário de escassez – e a utilização
da  estratégia  de  promoções  rápidas,  como  forma  de  reter  talentos,
atribuindo,  assim,  o  rótulo  de  analista  a  profissionais  que,  de  fato,  não
executam  parte  das  funções  mais  complexas  requeridas  para  esta
ocupação (SOFTEX, 2012, p.306).

Esses  dados  corroboram o  perfil  de  profissionais  que  estão  cursando  o

ensino  superior  ou  que  iniciaram  na  área  antes  da  conclusão  da  graduação

presentes em nossa pesquisa, que exploraremos mais no Capítulo 6. É interessante

destacar o reconhecimento da contratação antecipada para diminuição de custos,

acompanhada  da  justificativa  de  que  há  uma  escassez  de  força  de  trabalho

qualificada.  Esse  discurso  em torno  da  ausência  de  profissionais  com formação

adequada disponíveis, além de permear o imaginário social através dos discursos

empresariais  amplamente  divulgados  pelos  meios  de  comunicação,  também  se

encontra sistematizado pelo setor.  O Observatório Softex publicou um texto-base

para discussão sobre o tema em 2010 denominado “Formação e Capacitação para a

Indústria Brasileira de Software e Serviços de TI - Texto para Discussão 1”, no qual

descrevia a escassez de profissionais de TI.  Entre as causas dessa escassez, o

texto destaca questões como oferta de formação de nível superior, qualidade dos

cursos,  encargos  trabalhistas  e  benefícios  concedidos  aos  empregados,  carga

tributária, entre outros quesitos econômicos. Logo, pode-se inferir que a escassez

não tem necessariamente relação com ausência,  mas com existência restrita  de

profissionais  que  atendem aos  “requisitos”  da  IBSS,  como  alta  qualificação  que

aceite baixos salários e recuse direitos trabalhistas. 

Sobre  as  especificidades  desse  setor  no  Estado  do  Paraná,  é  possível

observar um movimento correspondente ao que aconteceu no país, de forma geral,

41 PROFSSs – Profissionais assalariados com ocupações diretamente relacionadas com Softwares e
Serviços de TI



131

sendo que o Estado tem se destacado nesse cenário com a existência de vários

Arranjos Produtivos Locais nas suas diferentes regiões.  De acordo com Bridi,  “o

Paraná reflete em certa medida o que ocorre no cenário nacional. Destacou-se, no

segmento, como um dos principais polos de produção de software do país”  (BRIDI,

2014, p.290). Sua emergência também se deu a partir da década de 1990:

Na década de 1990, a economia paranaense se diversifica e se complexifica
ainda mais ao se inserir com mais efetividade na economia internacional. Tal
inserção ocorreu sob o viés da globalização neoliberal e a partir da guerra
fiscal e concessões, atraindo diversas indústrias para o Estado, sobretudo
automobilísticas. Nesse contexto, e no compasso das mudanças políticas e
econômicas nacionais e globais, o setor da indústria da informática também
se  desenvolveu  [...].  O  governo  estadual  criou,  em  1996,  o  Parque  de
Software,  oferecendo  espaço  e  condições  para  firmas  de  produção  de
software,  de desenvolvimento de processos e produtos (BRIDI e MOTIM,
2013, p.100)

Em suas pesquisas, Bridi e Motim destacam o importante papel do governo

estadual no fortalecimento da indústria de informática no Estado, tanto na produção

de  hardware como  na  produção  de  software,  oferecendo  incentivos  fiscais  e

desenvolvendo políticas que possibilitaram o enraizamento de muitas empresas no

Paraná:

No que se refere à “indústria de software”, é importante destacar a criação
de polos  tecnológicos  no  estado.  Em 1996,  o  governo  estadual  criou  o
parque  de  Software,  concedendo  espaço  e  condições  para  firmas  de
produção de software, de desenvolvimento de processos e produtos (BRIDI
e MOTIM, 2011, p.10).

Para desenvolver  os segmentos de hardware e  software,  o setor  contou
com uma legislação envolvendo reduções fiscais, cujos objetivos consistem
desde o de geração de emprego até o fomento da indústria nacional, que se
degradara com a reestruturação produtiva dos anos 1990. A redução do IPI
(Imposto  sobre  Produtos  Industrializados)  se  aplica  para  a  produção  de
computadores que atendam a regras do Processo Produtivo Básico (PPB)
(BRIDI e MOTIM, 2014, p.361).

As autoras ainda destacam que além de Curitiba e Londrina, posteriormente,

mesmo que em menor expressão, outras regiões do Estado também passaram a se

destacar  na  produção de  software,  como Maringá,  Pato  Branco e  Dois  Vizinhos

(BRIDI  e  MOTIM,  2013).  Diante  disso,  o  estado  começou  a  figurar  no  cenário

nacional e “[…] em 2001 o Paraná era o segundo polo de produção de software do

País, com cerca de 700 empresas. Esse setor rendeu a Curitiba o prêmio de ‘Polo

de  Informática’ concedido  pela  revista  Info  Exame,  em julho  de  2001”  (BRIDI  e
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MOTIM, 2013, p.100).

Em relatório de 2010, referente a dados de 2008, o Sebrae indicava que o

Paraná possuía 1,2 mil empresas no setor de TI, sendo que 274 eram do subsetor

de  software.  Esse subsetor concentrava 2,8 mil  funcionários registrados, gerando

um  montante  de  R$  5,1  milhões  em  salários  mensais  pagos  (Uma  média  de

R$1.821,00  por  trabalhador  por  mês).  Do  total,  45%  dos  trabalhadores  tinham

Ensino Superior, o que equivale a 1,2 mil trabalhadores que concluíram cursos de

graduação. Correspondendo à tendência nacional, 96,4% das empresas eram de

porte micro ou pequeno (1 a 49 funcionários, na estratificação utilizada pelo Sebrae),

sendo 2,2% de médio porte (50 a 99 trabalhadores) e apenas 1,5% de grandes

empresas (acima de 100 trabalhadores). Dessa forma, a média de trabalhadores por

empresa no subsetor de  software paranaense é de apenas 10,3 funcionários, que

recebem um salário médio de R$ 1.810,00, 14% menor em relação ao salário médio

da região sul do país, que é de R$ 2.097,00.

Mais recentemente, em 2017, a ABES – Associação Brasileira das Empresas

de  Software,  publicou  o  relatório  “Mercado  Brasileiro  de  Software:  panorama  e

tendências”.  Esse  relatório  não  tem  o  mesmo  detalhamento  do  elaborado  pelo

Observatório Softex, mas traz dados atualizados acerca do setor de  software no

Brasil. Em sua introdução, a ABES destaca o cenário político e econômico brasileiro

e aponta sua influência para o setor, que vinha em ascendência durante as décadas

de 2000 e 2010.

O ano de 2016 foi marcado por profundas mudanças no cenário político e
econômico brasileiro. A retração do mercado que havia se iniciado em 2015
ainda persistiu, embora algumas tendências em relação à inflação e câmbio
tenham mostrado sinais de melhora durante o ano. Mantendo os mesmos
critérios  dos  anos  anteriores  usados  pela  IDC  para  possibilitar  a
comparação dos mercados dos vários países em que realiza seus estudos,
ou seja, o levantamento dos valores anualizados e a atualização das séries
históricas  construídas  num  modelo  de  “dólar  constante”,  em  2016,  os
investimentos  em  Tecnologia  da  Informação  no  Brasil  mostraram  uma
redução  de  3,6%  em  relação  a  2015.  Se  for  comparado  às  demais
economias mundiais, o país caiu duas posições, passando a ocupar a 9a

posição no ranking mundial de crescimento (ABES, 2017, p.4).

Feitas essas ponderações, o relatório destaca os valores movimentados pelo

mercado brasileiro de TI em 2016, destacando o tímido crescimento do setor de

software no período, apenas 0,2%:
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O  mercado  brasileiro  de  Tecnologia  da  Informação,  incluindo  hardware,
software, serviços e exportações de TI, movimentou 39,6 bilhões de dólares
em  2016,  representando  2,1%  do  PIB  brasileiro  e  1,9%  do  total  de
investimentos  de  TI  no  mundo,  um  resultado  sensivelmente  inferior  às
participações  apontadas  no  ano  anterior.  Considerando-se  apenas  o
mercado interno, sem considerar a exportação da ordem de 1,1 bilhão de
dólares,  o mercado total  de TI  foi  da ordem de 38,5 bilhões de dólares.
Deste valor, 8,475 bilhões vieram do mercado de software e 10,227 bilhões
do  mercado  de  serviços,  sendo  que  a  soma  destes  dois  segmentos
representou 48,5% do mercado total  de TI,  consolidando a tendência de
passagem  do  país  para  o  grupo  de  economias  com  maior  grau  de
maturidade no mundo, que privilegiam o desenvolvimento de soluções e
sistemas.
O setor de software teve um crescimento de 0,2% sobre 2015. Já o setor de
serviços apresentou um crescimento sensivelmente maior, com aumento de
2%  sobre  o  ano  anterior.  No  conjunto,  software e  serviços  tiveram um
crescimento  de  1,2%  que,  embora  tenha  sido  menor  do  que  em  anos
anteriores, ainda se manteve acima da grande maioria dos demais setores
da economia e do próprio PIB do país. Em 2016, a utilização de programas
de computador desenvolvidos no país (incluindo o software sob encomenda)
representou  31%  do  investimento  total,  mantendo  a  tendência  de
crescimento da participação do  software desenvolvido no país em relação
ao mercado total, que vem sendo apontada desde 2004 (ABES, 2017, p.5).

No  ranking internacional  do  mercado  de  TI,  o  Brasil  encontra-se  na  9ª

posição,  sendo  que  os  maiores  produtores  do  mundo  são  Estados  Unidos,  que

movimentou 730 bilhões de dólares em 2016, seguido da China (233 bi) e do Japão

(121  bi).  Já  na  América  Latina,  o  Brasil  figura  na  primeira  posição.  No  que  diz

respeito  especificamente  ao  setor  de  softwares e  serviços,  os  EUA mantém  o

primeiro lugar com uma produção equivalente a 496 billhões de dólares em 2016, o

que representa 45,3% do mercado mundial, seguido do Reino Unido (7,4%) e do

Japão (6,3%), estando o Brasil também na 9ª posição, com o equivalente a 1,7% de

toda  produção  do  planeta.  Resumidamente,  a  ABES define  o  setor  de  software

brasileiro em 2016: mercado doméstico de US$ 8,475 bilhões; crescimento de 0,2%

em relação a 2015; representa 1,7% do mercado mundial; exportação de US$ 177

milhões;  e  conta  com  11.237  empresas  dedicadas  ao  desenvolvimento  e  à

comercialização (ABES, 2017).

No que diz respeito à caracterização das empresas, a Softex (2012, p.2)

considera em sua pesquisa os seguintes estratos de acordo com pessoas ocupadas

(PO): até 19 PO (que em 2009 correspondia a 96,0% das empresas do país); de 20

a 49 PO (2,5% em 2009);  de 50 a 99 PO (0,8%) e acima de 100 (0,4%). Já a

estratificação utilizada pelo Sebrae para definir o porte das empresas é: micro ou

pequena empresa possui de 1 a 49 trabalhadores; média empresa é formada por 50

a 99 trabalhadores; e a grande empresa tem acima de 100 trabalhadores em seus
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quadros.

Na estratificação da ABES, o número de funcionários para definir o porte da

empresa  é  diferente  do  adotado  pelo  Sebrae  e  Softex.  Por  microempresas  a

entidade entende as que tem menos de 10 trabalhadores em seus quadros, que no

Brasil, em 2016, representavam 49,2% do total. As pequenas empresas são as que

tem entre 10 e 99 trabalhadores, e correspondem a 45,9%. As empresas médias têm

entre 100 e 500 funcionários e correspondem a 3,9%, sendo as grandes com mais

de 500 trabalhadores, o que significa apenas 0,9% das empresas brasileiras.

De qualquer maneira, os índices ainda apontam para uma característica de

empresas de micro e pequeno porte de forma bastante expressiva.

Considerando-se  apenas  as  4.872  empresas  que  atuam  no
desenvolvimento  e  produção  de  software,  cerca  de  95%  podem  ser
classificadas  como  micro  e  pequenas  empresas,  segundo  a  análise
realizada  pelo  critério  de  número  de  funcionários  (até  99  funcionários)
(ABES, 2017, p.5).

Diante desses dados, entende-se que o setor de TI e, especificamente, o

subsetor de software, tanto no Brasil como no estado do Paraná, é majoritariamente

formado por micro e pequenas empresas, que têm menos de 50 trabalhadores em

seus quadros. Apesar do alto índice de escolaridade no cenário nacional e estadual,

a média salarial ainda é muito baixa, mesmo com o discurso de escassez de mão de

obra amplamente veiculado pelos empresários do setor. A IBSS tem características

mais  voltadas  ao  mercado  interno  mas  encontra-se  com  certo  destaque

internacional, ao ocupar a 9ª posição nesse ranking. 

4.3.2 O APL de TI da Região Sudoeste do Paraná

Como  mencionado  na  caracterização  do  setor,  a  imensa  maioria  das

empresas  brasileiras  de  software é  classificada  como  micro  ou  pequena,

abrangendo mais de 90% do total. Diante disso, as condições de competitividade

dessas  pequenas  fábricas  de  software podem  ser  consideradas  razoavelmente

menores, já que – com base nos dados do IBGE apontados acima – o faturamento

do setor está concentrado nas grandes empresas do ramo. Sendo assim, uma das
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alternativas para inserir-se na concorrência capitalista tem sido a composição de

aglomerados  de  um mesmo setor  de  produção.  Para  esse  tipo  de  organização

econômica, como destaca Schenatto (2012), existem muitas nomenclaturas, como

“distrito industrial, sistemas produtivos locais, arranjos produtivos locais e  clusters,

cadeia produtiva, polos e parques científicos e tecnológicos e redes de empresas”

(SCHENATTO,  2012,  p.90).  O  autor  lembra,  ainda,  que  apesar  de  existirem

pequenas diferenças entre um tipo e outro, todas essas designações se referem a

existência de uma organização em rede, com mecanismos de cooperação.

Schenatto  (2012)  resgata  muitas  pesquisas  para  apresentar  uma

conceituação para APL e conclui que 

[…]  o  conceito  de  APL  destaca  o  papel  central  da  inovação  e  do
aprendizado interativo como fatores de competitividade, constituindo-se em
uma alternativa ao modelo tradicional de setores econômicos e empresas
individuais. Além disso, o APL ressalta o vínculo das unidades produtivas
com  o  território,  seja  na  relação  de  produção  e  distribuição,  seja  pela
presença  de  externalidades  que  resultam  da  interação  com  agentes
públicos e privados, voltados para a capacitação tecnológica, financeira e
gerencial (SCHENATTO, 2012, p.93).

No mesmo sentido, Frá (2011) levanta vários estudos sobre APL e defende

que  a  base  desse  tipo  de  organização  está  nas  suas  formas  de  cooperação  e

interação. A autora, amparada em Verschoore Filho (2006 apud FRÁ, 2011), afirma

que  os  APLs  são  redes  horizontais  “[…]  permeando  competição  e  cooperação,

reciprocidade e solidariedade, dependência e independência organizacional, ganhos

coletivos e privados [...]” (FRÁ, 2011, p.39). Nesse sentido, a mesma autora define

cooperação:

[…] entende-se por cooperação interinstitucional o processo de interação
social baseada na colaboração, na qual as ações são compartilhadas entre
indivíduos  e/ou  organizações/empresas,  a  fim  de  alcançarem  objetivos
comuns, seja a geração de produtos ou processos, fazendo uso de meios e
instrumentos  ora  concordantes  ora  não  consensuais,  otimizando  e
partilhando  os  benefícios  coletivamente,  não  eliminando  a  competição
natural entre os agentes que cooperam (FRÁ, 2011, p.42).

Logo,  os  estudos  sobre  APLs  apontam  como  consenso  a  ideia  de

cooperação entre empresas de um mesmo setor, presentes em determinada área,

com a  finalidade  de  fortalecimento  de  suas  ações,  contando  muitas  vezes  com

políticas  públicas.  Em  uma  definição  sintética  do  SEBRAE,  portanto,  Arranjos
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Produtivos Locais

[...] são aglomerações localizadas em um mesmo território, que apresentam
especialização produtiva e mantém algum vínculo de articulação, interação,
cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais tais como
governo,  associações  empresariais,  instituições  de  crédito,  ensino  e
pesquisa (SEBRAE, 2009, p. 8).

Um famoso exemplo de aglomeração por setor de atividade é o Vale do

Silício estadunidense.  O Vale do Silício,  localizado na baía de São Francisco no

Estado da Califórnia, ficou conhecido pelo “cluster ligado ao desenvolvimento das

modernas tecnologias de informação e comunicação e de aplicações da Internet”

(MARQUES, 2014, p.167). Nessa região concentram-se, desde a década de 1970,

grandes  empresas  de  tecnologia,  sendo  dominada  no  início  pela  produção

microeletrônica,  e  posteriormente  expandindo-se  para  outros  ramos,  como  o

software, processamento e tratamento de informações.

As empresas e as instituições de ensino e pesquisa sediadas no entorno
deste arranjo produtivo têm tido papel de destaque no desenvolvimento de
diversos avanços tecnológicos, como, por exemplo, a transmissão via rádio,
o processo de integração de componentes eletrônicos miniaturizados, o chip
(microprocessador  digital),  o  primeiro  computador  pessoal,  a  Internet,  o
aprimoramento dos softwares de navegação na web e de várias aplicações
que fazem uso da rede mundial de computadores (CASTELLS, 1999).
[…] Se nos anos 1970 e 1980 esse arranjo produtivo local era dominado
pelas empresas de microeletrônica que desenvolviam e fabricavam circuitos
integrados e computadores, atualmente ele é cada vez mais colonizado por
empresas  da  economia  do  intangível.  São  sediadas  no  Vale  do  Silício
empresas como  Adobe Systems, E-Bay, Facebook,  Google,  Intel,  Netflix,
Oracle  e Yahoo.  Outras  empresas  de  destaque  da  área  de  software,
processamento  e  tratamento  da  informação  também  têm  presença  na
região,  apesar  de  serem  sediadas  em  outros  locais,  como  Microsoft,
Amazon e Mozilla.
Companhias de alta tecnologia que atuam no segmento de hardware, como
Apple  Computers,  Cisco  Systems  e Hewlett  Packard, também têm suas
sedes  no  Vale  do  Silício.  Nesses  casos,  observa-se  atualmente  que  as
empresas ali instaladas passaram a atuar primordialmente nas atividades de
concepção e projeto, ao passo que suas linhas de produção fabris foram
transferidas  para  os  chamados  low-wage  countries,  num  processo  de
terceirização que tem sido designado outsourcing ou offshoring (MARQUES,
2014, p.170).

Estudos  sobre  o  APL de  TI  do  Sudoeste  do  Paraná  destacam que  sua

origem tem relação direta com a implantação de um curso de graduação na área de

informática, em 1986, na Fundação de Ensino Superior de Pato Branco (FUNESP).

Posteriormente,  essa  fundação  seria  incorporada  a  um  centro  de  educação

profissional federal que, por sua vez, se tornou campus de uma universidade (uma
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das  IES  pesquisadas  nessa  tese).  O  curso  de  Processamento  de  Dados  foi  o

precursor da área de TI na região (PEREIRA, 2011). Desse modo, podemos inferir

que a existência de formação na área é que demandou a constituição do setor, que

mais tarde viria a demandar novos cursos de graduação, chegando ao atual número

de 13 cursos ofertados em toda a mesorregião Sudoeste.

Pereira (2011) apresenta, em sua dissertação, um percurso histórico do APL,

citando, além do supramencionado curso e a federalização da IES, a seguinte linha

de acontecimentos em Pato Branco: 1998, a criação da Incubadora Gênesis; 2002,

criação  da  Tecnópolis;  2003,  criação  do  NTI-APL;  2007,  Lei  nº15.634;  2009,

convênio entre IES federal localizada em Pato Branco e SEBRAE; 2011, instalação

da sede da Tecnópolis. A autora defende que 

A criação do núcleo setorial do Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI
em  2003  constituiu-se  no  fato  decisivo  para  que  a  partir  daí,  outras
instituições aderissem ao projeto de fazer com que Pato Branco se tornasse
em um pólo regional de referência na área de TI e  Software (PEREIRA,
2011, p.64).

Nesse  sentido,  delimitamos  nossa  pesquisa  em  programadores  que

trabalham em empresas associadas42 a esse núcleo. Segundo definição na página

do  Núcleo  de  Tecnologia  da  Informação  do  Sudoeste  do  Paraná  –  NTI,  e  em

conformidade com as conceituações já apresentadas,

Arranjo Produtivo Local é uma aglomeração de empresas, localizadas em
mesmo  território,  que  apresentam  especialização  produtiva  e  mantêm
vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e
com outros atores locais, tais como: Governo, Associações empresariais,
Instituições de crédito, ensino e pesquisa (NTI, sem data).

O Núcleo ainda destaca que algumas vantagens desse tipo de organização

seriam: “aprendizado coletivo; redução de custos; estímulo ao empreendedorismo;

troca de informações; aumento da competitividade; e eficiência coletiva”. E que as

principais  características  de  um  APL  são:  “Especialização  Produtiva;  “Território

definido; Cooperação e interação; e Sistema de Governança”. A página do núcleo

também apresenta a missão, visão e objetivos da organização, sendo a “visão de

42 Em troca de uma mensalidade associativa ao NTI que gira em torno de R$33,00 (para empresas
de 1 a 5 funcionários) a R$ 200,00 (para empresas com mais de 101 funcionários) e por um aluguel
de R$ 400,00 para as empresas que ocupam espaços no condomínio do NTI, o núcleo oferece apoio
principalmente  nas  áreas  de  recursos  humanos,  marketing e  propaganda,  políticas  públicas  e
capacitação profissional (PEREIRA, 2011, p.67).
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futuro”: “Posicionar o APL do Sudoeste do estado do Paraná como referência em

desenvolvimento  de  Software”  (www.nti.org.br).  Na  mesma  página,  ainda

encontramos  que  a  “Governança  do  APL  caracteriza-se  pelo  envolvimento  de

empresas e entidades de ensino, crédito, governamentais e não governamentais” e

que  sua  localização  geográfica  e  abrangência  “compreende  as  empresas  de

Tecnologia da Informação das cidades de Dois Vizinhos, Francisco Beltrão e Pato

Branco”. Como foco estratégico, o núcleo defende:

- Elevar o nível de qualidade de desenvolvimento de software e serviços de
TI;
- Fomentar a Visibilidade do  Software Paranaense no cenário Brasileiro e
Mundial;
- Desenvolver Empresas orientadas para o Mercado;
- Excelência em Formação do Capital Intelectual
- Incentivo a Startups
- Fomentar a inovação em produtos e processos (NTI, sem data).

Entendemos, a princípio, que o Núcleo tinha por função organizar todo o

APL da região Sudoeste e, assim, pudesse responder por ele, mesmo porque há

essa definição na página. Buscamos realizar entrevistas com seus representantes e,

apesar de uma significativa colaboração no contato com as empresas vinculadas no

início  de  nosso  trabalho,  não  obtivemos  retorno  positivo  acerca  da  entrevista  –

conforme descrevemos no Capítulo 2.

No decorrer da pesquisa, pudemos entender,  portanto, que as formas da

colaboração e interação não são estabelecidas tão organicamente como é definido

na página do Núcleo, que por sua vez não apresenta um caráter especificamente

agregador de todo o setor na região. Cada uma das três maiores cidades da região

sudoeste  (Francisco  Beltrão,  Pato  Branco  e  Dois  Vizinhos),  possui  suas

organizações  e  núcleos,  sendo  que  é  possível  identificar  várias  instituições  e

iniciativas com finalidades muito parecidas. A organização do setor produtivo se dá,

ainda, através de vinculações com o Estado, via centros de inovação e tecnologia,

como é o caso do CITFBE (Centro de Inovação e Tecnologia de Francisco Beltrão),

criado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Francisco

Beltrão, e secretarias municipais, no caso de Pato Branco a Secretaria Municipal de

Ciência,  Tecnologia  e  Inovação;  e  em  Dois  Vizinhos  a  Secretaria  de

Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Turismo (citando apenas

esses 3 municípios).
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Nesse sentido, além dessas instituições, existe também o Nubetec – Núcleo

Beltronense das Empresas de Tecnologia da Informação; e o Sudotec –  Associação

para o  Desenvolvimento  Tecnológico  do Sudoeste  do Paraná,  entidade sem fins

lucrativos  com a “finalidade contribuir  para  o  aperfeiçoamento  e  o  progresso da

sociedade  através  da  tecnologia”  (www.sudotec.org,br),  de  Dois  Vizinhos.

Encontramos também na região o projeto Vale Digital, localizado em Pato Branco e

que conta com a associação de empresas e instituições, que objetivam impulsionar

“seus  empreendimentos  a  partir  da  formação  de  recursos  humanos,  de  leis  de

incentivo tecnológico, infraestrutura, acesso a recursos, fortalecendo o ecossistema,

criando  parcerias  e  atuando  ativamente  junto  aos  governos  e  organizações  de

apoio” (www.valedigital.org.br). Existem empresas que se associam a mais de uma

iniciativa.

Outra instituição que aparece tanto nas parcerias como nas falas de sujeitos

com que conversamos informalmente (empresários, programadores e professores) é

o  SEBRAE.  Tentamos  contato  com  a  instituição,  com  a  finalidade  de  obter

informações específicas sobre o setor, no entanto não obtivemos sucesso. Como já

apresentado anteriormente,  o  SEBRAE tem se ocupado de relatórios  setoriais  e

levantado informações sobre os APLs de TI de todo o Estado.

No  que  concerne  à  esfera  pública,  via  secretarias  municipais  e  centros,

podemos identificar a formação e qualificação como defesas fortes dos discursos

institucionais. Dessa forma, aparecem os atravessamentos entre público e privado,

uma  vez  que  as  ações  do  Estado,  representadas  pelos  órgãos  municipais,

vislumbram ao atendimento das demandas produtivas. Assim como destacaram Bridi

e Motim (2011) sobre o surgimento da indústria de  software no Paraná, podemos

inferir  que  o  papel  dos  municípios  é  bastante  relevante  na  existência  e

fortalecimento do setor na região, bem como destacam os estudos sobre APLs.

Na página da Secretaria Municipal  de Ciência,  Tecnologia e Inovação de

Pato Branco são apresentadas a missão e a visão do órgão:

Missão:  Elaborar,  programar  e  gerir  a  política  municipal  de  Ciência,
Tecnologia e Inovação. Promover e estimular a articulação institucional entre
as secretarias do município  com o universo acadêmico e instituições de
pesquisas, com as empresas, com as entidades públicas, privadas e com a
sociedade  civil  organizada.  Aproximar  a  tecnologia  da  população,
oferecendo condições para que a tecnologia contribua de forma significativa
na obtenção da qualidade de vida.
Visão:  Ser  reconhecida  e  ter  referência  nacional  na  gestão  de  políticas
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públicas  municipais  de  ciência,  tecnologia  e  inovação,  obedecendo  aos
princípios da ênfase ao bem-estar do ser humano, do empreendedorismo,
do sistema ambiental, ecológico e da ética  (PATO BRANCO, sem data).

Entre  os  principais  projetos  e  ações  da  secretaria  encontram-se  muitas

atividades voltadas ao ensino de informática, acesso a cursos e formação na área,

como  o  “Programa  Escola  Pato  Branco  Digital”,  o  “Robótica  nas  Escolas”  e  o

“Desenvolvendo Talentos”. A secretaria ainda fomenta o “Parque Tecnológico”, que

de  acordo  com  informações  da  página  “possui  caráter  científico,  tecnológico,

educacional  e  cultural”,  com a finalidade de contribuir  com o empreendedorismo

tecnológico.  No  mesmo  sentido  encontra-se  a  “Incubadora  Municipal”,  que  visa

“Potencializar  os  empreendimentos  inovadores  do  município  de  Pato  Branco,

contribuindo com o desenvolvimento regional, estadual e nacional”.

O CITFBE cita, em sua página, que tem por objetivo central

[...]  integrar  e  fomentar  a  cultura  do  empreendedorismo  Inovador  vem
buscando  por  meio  de  ações  coerentes  com  o  envolvimento  das
universidades,  centros  de  pesquisa,  institutos  científicos  e  tecnológicos,
empresas e setor público, estimular processos de inovação em empresas de
base  tecnológica  e  a  expansão  das  áreas  de  base  produtiva  tradicional
(CITFBE, sem data).

Diante disso, o centro arrola seus objetivos, que são: 

integrar público e privado; atrair investimentos; consolidar uma governança
ativa;  captar  recursos  financeiros  e  talentos  humanos;  praticar  a
responsabilidade ambiental e social; promover a educação empreendedora;
dispor de um ambiente legal; estabelecer comunicação com a sociedade;
promover a incubação e aceleração de projetos e empresas (CITFBE, sem
data).

Nota-se,  portanto,  que os  órgãos ligados à  gestão municipal  fazem uma

defesa  ativa  da  relação  entre  instituições  de  ensino  e  fomento  do  setor  de

tecnologia, apresentam o discurso do empreendedorismo como mote de suas ações

e  defendem  os  investimentos  em  “talentos”  e  “recursos  humanos”.  Não  muito

diferente, os demais núcleos do setor e as IES – como abordaremos no próximo

capítulo – também reforçam esses discursos. Podemos perceber, ainda, que o termo

qualificação  para  o  trabalho  é  amplamente  substituído  por  expressões

contemporâneas “da moda”, como educação empreendedora, desenvolvimento de

talentos,  formação  de  capital  intelectual  (como  aparecem  nos  trechos  citados
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acima).

Apesar  de  os  esforços  e  ações  do  setor  produtivo  e  das  instituições  e

governos  da  região  sudoeste  também  serem  elementos  importantes  para  a

compreensão dos processos formativos dos programadores de software da região,

não nos coube desvelar o emaranhado dessas organizações. Além da dificuldade de

diálogo e a falta de sistematização dessas informações, também entendemos que

não era o foco desse trabalho fazer uma análise do APL. Nesse sentido, destacamos

que,  pelo  menos  na  aparência,  o  arranjo  produtivo  existe  mais  como  uma

especialização  produtiva  em  um  território  definido  que  como  um  modelo  de

cooperação  e  interação,  baseado  em um sistema  de  governança.  Talvez  essas

questões se constituam em uma temática para pesquisas posteriores, especialmente

no  sentido  de  entender  como  o  APL pensa  e  organiza  ações  de  formação  e

qualificação.  Por  ora,  o  que  nos  coube  foi  ouvir  das  IES  quais  as  demandas

apresentadas pelo setor produtivo, que são apresentadas e analisadas no Capítulo 5

dessa tese.

Os dados do SEBRAE (2009) confirmam a tendência estadual e nacional

para a  região sudoeste:  as  empresas do subsetor  de  software encontram-se na

definição de micro ou pequena empresa, tendo uma média de 8,9 trabalhadores por

empresa em 2008. Em relação à escolaridade, os dados de 2008 revelavam que

apenas 17% dos trabalhadores possuía Ensino Superior, ou seja, um número 28%

menor  que  a  média  estadual  de  45%.  No  entanto,  como  veremos  no  capítulo

seguinte, a maioria das IES iniciaram seus cursos de graduação na área após esse

relatório  setorial.  Nossa  pesquisa  quantitativa  indicou  um  percentual  de  alta

escolaridade  entre  os  trabalhadores  de  programação  de  software da  região

sudoeste,  sendo  67,5%  com  nível  superior  de  ensino  (sendo  que  do  total  de

trabalhadores, 27,2% tem superior completo e 28,3% tem cursos de especialização

lato sensu) e 26,1% estão cursando graduação

Sobre o porte das empresas, nós dividimos em mais estratos para ter uma

noção mais ampliada das empresas vinculadas ao NTI, e obtivemos os seguintes

resultados para os respondentes da pesquisa quantitativa:
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Tabela 4 – Porte das Empresas dos Trabalhadores que participaram da pesquisa quantitativa –
2015

Quantidade de Trabalhadores na Empresa Respondentes %

Menos de 5 6 6,5%

De 5 a 10 12 13%

De 10 a 50 25 27,2%

De 50 a 100 12 13%

De 100 a 200 27 29,3%

Acima de 200 10 10,9%

Tabela 4: Porte das Empresas dos Trabalhadores que participaram da pesquisa quantitativa
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da pesquisa

Nas entrevistas, questionamos apenas qual era o porte das empresas – sem

apresentar  nenhuma  classificação.  Sendo  assim,  apresentamos  a  seguir  as

informações fornecidas pelos programadores com a classificação que eles mesmos

apresentaram. Por isso, a tabela apresenta o porte que eles mencionaram e abaixo

o número de trabalhadores que informaram porte igual:

Tabela 5 – Porte das Empresas dos Trabalhadores que participaram da pesquisa qualitativa –
2015

Quantidade de Trabalhadores na Empresa Respondentes %

Pequeno Porte - 20 trabalhadores 2 14,3

Pequeno Porte - 35 trabalhadores 2 14,3

Médio Porte - sem mencionar o nº 1 7,1

Grande Porte - Mais de 100 trabalhadores 3 21,4

Grande Porte - Mais de 200 trabalhadores 6 42,9

Tabela 5: Porte das Empresas dos Trabalhadores que participaram da pesquisa qualitativa
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da pesquisa

Ao contrário dos dados apresentados para o setor,  tanto nacionais como

estaduais,  os  sujeitos  de  nossa  pesquisa  estão  empregados  em  empresas  de

grande  porte.  Obviamente,  tais  dados  não  podem  caracterizar  o  setor,  pois

representam parte  do  recorte  de  nossa  pesquisa  e  a  adesão  a  ela.  E  como já

destacado acima a partir do relatório do SEBRAE, o NTI do Sudoeste do Paraná
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também é composto pela maioria de micro e pequenas empresas, respondendo à

tendência nacional.

Sobre  a  média  salarial  do  setor,  em  relatório  do  SEBRAE  avaliando  o

período de 2007 e 2008, foi  possível observar que o APL de TI do Sudoeste do

Paraná é o que pior paga os trabalhadores do subsetor de  software. A média no

estado do Paraná é de R$ 1.850,00 em 2008, sendo que o pólo de Curitiba é o que

melhor remunera (média salarial de R$ 2.121,00). A média geral subiu 18% de 2007

para 2008, sendo que naquele ano o salário médio era de R$ 1.567,00. Apesar do

APL do Sudoeste ter seu aumento igual ao da média estadual (18% de 2007 para

2008), ainda detém a menor remuneração média de todos os pólos: R$ 1.058,00 (o

que significa quem em 2007 esse salário era de R$ 898,00), estando com sua média

42% menor que a geral.

Como  já  destacamos  no  Capítulo  2,  não  pudemos  fazer  questões

diretamente relacionadas à remuneração em nossa pesquisa com os programadores

de software. Também não obtivemos nenhum tipo de informação com o NTI. Logo,

não  temos  dados  sobre  esse  quesito  nos  últimos  9  anos,  se  houve  aumento,

diminuição ou manutenção da média salarial. Mas, há grande insatisfação entre os

trabalhadores entrevistados, que destacaram a desvalorização de seu trabalho na

região, conforme apresentaremos no Capítulo 6.
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5. FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES EM TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO: ENSINO SUPERIOR E SUA RELAÇÃO COM O SETOR 

PRODUTIVO

Debater  a formação de trabalhadores e a especificidade da formação de

programadores  de  software pressupõe  a  apresentação  de  alguns  elementos

conceituais dos quais partimos. Nesse sentido, buscaremos, nesse capítulo, fazer

uma  discussão  sobre  a  relação  entre  trabalho  e  educação,  bem  como  suas

interfaces  com  os  conceitos  de  tecnologia  abordados  anteriormente.

Apresentaremos  também  uma  breve  análise  sobre  formação  e  qualificação,

resgatando a literatura sobre o tema, especialmente no que diz respeito à formação

de  trabalhadores  no  capitalismo  flexível.  Na  sequência,  analisaremos  os

documentos norteadores dos cursos de graduação na área da computação e as

orientações  da  Sociedade  Brasileira  de  Computação  (SBC).  Por  fim,

apresentaremos  e  analisaremos  as  informações  obtidas  nas  entrevistas  com

coordenadores de cursos de graduação da área de TI ofertados em Instituições de

Ensino Superior (IES) públicas e privadas do Sudoeste do Paraná. Fecharemos o

capítulo  apontando,  portanto,  algumas  questões  sobre  a  formação  dos

programadores de software na região, especialmente como é apresentada a relação

entre  mundo  do  trabalho  e  educação  formal  no  que  diz  respeito  aos  currículos

ofertados, o perfil do egresso almejado e as demandas do setor produtivo para as

IES.

5.1 Formação de Trabalhadores: alguns pressupostos

Já debatemos os  conceitos  de Trabalho e Tecnologia  e  sua relação nos

processos  produtivos  e  nas  relações  sociais.  Nesse  sentido,  a  centralidade  do

Trabalho e a Tecnologia, como sua expressão histórica e social, também podem ser

compreendidos na relação com a Educação, em sentido amplo e no sentido estrito

da educação formal.  Diante  disso,  abordaremos alguns pressupostos  da relação

entre Trabalho e Educação e os desdobramentos dessa relação com a Tecnologia.
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No que concerne aos aspectos ontológicos do trabalho, podemos entender

que  há  uma  relação  direta  com  a  educação,  considerando  que  são  atividades

especificamente humanas que se relacionam, já que ao produzir e reproduzir sua

existência por meio do trabalho social os seres humanos educam-se mutuamente,

além de serem educados pelo próprio processo do trabalho. Saviani assevera que

[...] no ponto de partida a relação entre trabalho e educação é uma relação
de identidade. Os homens aprendiam a produzir sua existência no próprio
ato de produzi-la. Eles aprendiam a trabalhar trabalhando. Lidando com a
natureza, relacionando-se uns com os outros, os homens educavam-se e
educavam  as  novas  gerações.  A  produção  da  existência  implica  o
desenvolvimento de formas e conteúdos cuja validade é estabelecida pela
experiência,  o  que  configura  um verdadeiro  processo  de  aprendizagem.
Assim,  enquanto  os  elementos  não  validados  pela  experiência  são
afastados,  aqueles  cuja  eficácia  a  experiência  corrobora  necessitam ser
preservados e transmitidos às novas gerações no interesse da continuidade
da espécie (SAVIANI, 2007, p.154).

No entanto,  conforme as  discussões  sobre  o  caráter  histórico-social  das

relações  de  trabalho  e  as  transformações  pelas  quais  a  sociedade  passou  no

decorrer do tempo, a dicotomia de classes levou também à dicotomia entre processo

de  produção  e  processo  de  aprendizagem.  Se  foi  possível  identificar  uma

indissociabilidade entre esses processos na constituição das primeiras sociedades

(e que ainda persistem em modelos societais não pautados na divisão de classes),

com a divisão social do trabalho, houve também uma cisão entre tais processos.

Saviani  (2007),  ao  discorrer  sobre  essa  separação  entre  trabalho  e

educação, afirma que a partir do escravismo da Antiguidade foi possível identificar

duas modalidades distintas de educação: uma para os homens livres (proprietários)

e outra para os escravos (não-proprietários), sendo que para aqueles a formação

privilegiava  as  atividades  intelectuais,  a  arte  da  palavra  e  os  exercícios  físicos,

enquanto  esses  aprendiam  o  trabalho  no  próprio  trabalho.  Da  modalidade  de

educação dos proprietários originou-se a escola, palavra que tem origem no grego e

significa lugar do ócio, portanto, destinada aos que tem tempo livre.

Diante  desse  processo  de  institucionalização  da  educação,  a  classe

proprietária, que acessava a escola, passa a deter não só os meios de produção,

mas também o conhecimento sistematizado sobre o trabalho – pertencendo à classe

trabalhadora  somente  o  saber  prático.  Saviani  (2007)  prossegue  a  discussão

afirmando  que  a  substituição  do  modo  de  produção  escravista  pelo  modo  de

produção feudal indicou diferenciação na forma de produzir, mas a manutenção da
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divisão  social  entre  proprietários  e  não-proprietários  foi  mantida,  bem  como  a

diferenciação  da  formação  dessas  classes.  A  educação  formal  no  feudalismo

aproximou-se das características da escola grega.

No entanto,  é no Capitalismo que surge a escola tal  como conhecemos.

Compreendendo  o  caráter  racionalista  e  técnico  do  novo  modo  de  produção,

entende-se que a educação institucionalizada cumpre uma função fundamental para

a  formação  do  homem  moderno.  Nesse  processo  insere-se  a  oposição  entre

educação confessional  e laica, sendo reivindicada uma escola pública,  universal,

gratuita,  laica  e  obrigatória,  orientada  pelo  aspecto  produtivo.  Diante  disso,  a

instrução passa a ser separada do trabalho produtivo. O trabalho manual mantém o

seu processo educativo no próprio trabalho, mas, por outro lado, constitui-se uma

educação destinada ao trabalho intelectual. Há, então, a complexificação da divisão

entre  Trabalho  Manual  e  Trabalho  Intelectual,  prevendo  assim  uma  dualidade

estrutural na escola tal qual se apresenta na sociedade.

Mariano Enguita (1989), em seu texto “Do lar à fábrica, passando pela sala

de aula: a gênese da escola de massas”, faz uma análise acerca da constituição da

escola  como  formadora  da  classe  trabalhadora  para  adaptação  ao  Modo  de

Produção  Capitalista.  O  autor  demonstra  que,  diferentemente  dos  processos

educativos anteriores à Revolução Industrial,  como na Idade Média,  a  educação

para o trabalho, apesar de manter o mesmo caráter disciplinador, dava-se na própria

relação de trabalho, não sendo necessária uma preparação anterior ao processo

produtivo.

Com  a  crescente  industrialização  e  consolidação  do  capitalismo,  as

problemáticas sociais derivadas desse processo passam a ser uma preocupação

para  a  burguesia  emergente.  Dentre  essas  problemáticas  está  o  aumento  da

marginalidade, expressa pela população de rua, mendigos e órfãos. A marginalidade

produzida pelo próprio capitalismo implica em um número significativo de sujeitos da

classe dominada, caracterizados como “sem disposição” para o trabalho operário.

Nesse sentido, a burguesia entende que é necessário a constituição do ser operário,

fundamental para a manutenção da ordem burguesa, bem como para o crescente

acúmulo de capital a partir da mais-valia.

Sendo assim, com o desenvolvimento das manufaturas, os industriais viram

nos órfãos, “desvalidos da sorte” e “filhos da pobreza”, a força de trabalho barata

imediatamente  à  disposição,  além  da  futura  força  de  trabalho  disciplinada,
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construída  desde  a  infância.  Nesse  sentido  é  que  os  pensadores  da  burguesia

passam a  reivindicar  uma educação  para  o  povo,  buscando  também diminuir  o

poder formativo da Igreja. A problemática encontrava-se na questão: qual educação

ofertar para o povo? Se era verdade a necessidade de disciplinar a força de trabalho

pela educação, também questionava-se até que ponto a classe trabalhadora deveria

aprender. Sendo assim, delimita-se que a educação do povo deve restringir-se às

suas ocupações, ou seja, a formação para o trabalho fabril.

Os  pensadores  da  burguesia  em ascensão  recitaram durante  um longo
tempo a ladainha da educação para o povo. Por um lado, necessitavam
recorrer a ela para preparar ou garantir seu poder, para reduzir o da igreja e,
em geral, para conseguir a aceitação da nova ordem. Por outro, entretanto,
temiam as consequências de ilustrar demasiadamente aqueles que, ao fim e
ao cabo, iam continuar ocupando os níveis mais baixos da sociedade, pois
isto poderia alimentar neles ambições indesejáveis (ENGUITA, 1989, p.110).

A  escola,  entendida  pelos  intelectuais  da  burguesia  como  elemento

indispensável ao progresso social, pouco tem de relação com as reivindicações do

movimento  operário.  Bem  ao  contrário,  a  escolarização  universal  é  pauta  do

capitalismo nascente. Um exemplo explorado por Manacorda é a industrialização

dos Estados Unidos e o papel da escola na assimilação ao trabalho industrial, por

meio da qual realizou-se a “americanização” dos futuros trabalhadores, nativos da

América ou oriundos da África. Essa adaptação ao trabalho industrial pela escola foi

entendida como a melhor solução para as resistências, individuais ou coletivas, bem

como para a prevenção de qualquer negação ao trabalho. Com a gestão “científica”

implementada  por  Taylor,  além  da  adaptação  para  o  trabalho,  a  escola  agrega

também a função de inserir  os operários na lógica da eficiência.  Nesse sentido,

define-se a subordinação da escola à empresa, que passa a determinar o currículo

escolar a partir dos valores do mercado.

Gaudêncio Frigotto (2003) afirma que a fragmentação e a segmentação são

estratégias da subordinação dos processos educativos ao capital, e reforça o debate

demonstrando  como  que  a  solidificação  do  capitalismo  e  a  estruturação  dos

sistemas educacionais defendem o caráter dualista de educação das classes. Sendo

assim, as sociedades de classes, organizadas pela divisão entre proprietários e não-

proprietários, tenderam a estabelecer uma separação para a educação, delineando-

se,  no  decorrer  da  história,  projetos  educacionais  diferenciados  para  atender  a

diferença de classes. Nessa perspectiva é que se encontra o debate em torno da



148

formação  profissional,  já  que  em essência  ela  indica  a  relação  intrínseca  entre

trabalho e educação, visto que a educação era pelo trabalho. Mas, nas sociedades

de  classes  ela  assumiu  o  papel  de  legitimação  da  divisão,  ao  designar  uma

formação técnica para que uma classe trabalhe (e seja cada vez mais produtiva)

para outra.

No  entanto,  a  formação  profissional  para  os  trabalhadores  deixou  de

restringir-se  à  formação  escolar  de  nível  fundamental  e  médio.  Se  os  ensinos

fundamental  e  médio  ocupam-se,  entre  outras  funções,  com  a  formação  e

disciplinamento  para  o  trabalho,  as  novas  exigências  do  capitalismo  implicam

também  em  domínio  técnico  específico  para  o  desempenho  de  determinadas

funções.  Considerando  o  atual  estágio  das  forças  produtivas  e  a  reinvenção

constante das exigências do capital em relação à educação, o ensino superior, antes

privilégio  dos  filhos  da  classe  proprietária,  insere-se  como  uma  nova  etapa  de

escolarização dos trabalhadores.  No contexto  brasileiro,  entre os  muitos motivos

para essa nova configuração estão questões como: a universalização da educação

básica  e  ampliação  da  escolaridade43,  novas  formas  de  estratificação  da  classe

trabalhadora44,  complexificação  dos  campos  de  trabalho para  as  exigências  da

divisão internacional do trabalho e da reestruturação produtiva (conforme debatemos

no Capítulo 3 dessa tese), as influências da teoria do capital humano45, entre outras.

43 A universalização da educação básica já era temática prevista pela LDB 9.394 de 1996. Quando
instituída a Década da Educação, o Plano Nacional de Educação, proposto inicialmente em 1997 mas
sancionado somente em 2001, já indicava a obrigatoriedade do Ensino Fundamental e atendimento a
todos que não o cursaram em idade regular, além da ampliação progressiva do atendimento aos
demais níveis de ensino. Como não cumpridas, as metas foram reafirmadas no PNE 2014/2024 e em
suas  Diretrizes  para  a  superação  das  desigualdades  educacionais  indica:  I  –  Erradicação  do
analfabetismo;  II  –  Universalização do atendimento escolar  e  III  – Superação das desigualdades
educacionais,  com ênfase  na  promoção  da  cidadania  e  na  erradicação  de  todas  as  formas  de
discriminação.

44 Sobre o tema, Pochmann (2012) debate criticamente a difusão da ideia da emergência de uma
“nova classe média” na história do Brasil recente, discutindo que o crescimento econômico anterior à
crise representou uma melhora dos indicadores de distribuição de renda e aumento do consumo na
base da pirâmide social.

45 O conceito de capital humano, elaborado por Schultz na década de 1960, defende que a formação
e qualificação implicariam para o indivíduo em um acúmulo de um capital, o humano, pertencente e
inseparável  da pessoa,  sendo intransferível,  diferentemente do capital  físico e financeiro  (PIRES,
2005).  Essa  perspectiva  ideológica  foi  transplantada  para  as  políticas  educacionais  nos  estados
neoliberais, justificando o não investimento público na educação, já que a mesma seria de interesse
individual, considerada atividade de investimento pessoal. A função ideológica dessa teoria é a de
atribuir um tipo de propriedade aos não-proprietários – classe trabalhadora. Pautado nisso, o discurso
de que a escolaridade aumentaria a competitividade e empregabilidade, sendo o trabalhador um
empreendedor  de  si  mesmo,  relegando  o  sucesso  ou  o  fracasso  aos  indivíduos  e
desresponsabilizando o Estado de suas funções.
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Diante disso, a maior parte dos trabalhadores da Tecnologia da Informação

passa também pela  exigência  de  qualificação via  ensino  superior46 –  apesar  de

muitos aprenderem no próprio trabalho os conhecimentos necessários à sua prática

produtiva.  Essa  exigência  não  se  apresenta,  necessariamente,  de  modo  formal,

considerando que, como apresentamos anteriormente, não há uma regulamentação

dos  profissionais  da  área.  Mas,  as  empresas  acabam  colocando  os  cursos  de

graduação como condição de permanência e, como mostram muitas pesquisas na

área (conforme apresentamos no Capítulo 2, e incluindo esta), a maior parte dos

trabalhadores  é  altamente  escolarizada.  Nesse  sentido,  evidencia-se  a  divisão

formação  pelo trabalho  e  formação  para o  trabalho.  Apesar  daquela  constituir

essencialmente o saber profissional, por conta da própria cisão posta pelo capital

que  estabelece  a  necessidade  de  uma  formação  anterior  ao  trabalho,  os

trabalhadores de TI também são colocados sob essa lógica.

Nesse contexto,  a  tecnologia,  tomada hegemonicamente a partir  de uma

concepção determinista, é inserida como mais um requisito do capital nos currículos

escolares com a finalidade de adaptar a classe trabalhadora às suas necessidades,

o aumento de produtividade e a expropriação dos seus conhecimentos e saberes.

Apresentada como “diferencial” nos processos educativos formais desde a educação

básica,  passando  pela  graduação  e  pós-graduação,  a  inserção  no  mundo

tecnológico,  constituído por  artefatos de comunicação e informação,  é mais uma

exigência do capital para os trabalhadores. A tecnologia não é analisada em seus

aspectos  mais  amplos  de  sistematização  dos  conhecimentos  científicos  para  os

processos  produtivos  e,  assim  como  a  categoria  trabalho,  é  abordada

majoritariamente em sua dimensão de reprodução das relações postas pelo sistema

econômico.

No entanto, a contradição inerente a todas as relações sociais também se

faz presente na educação. E se as instituições escolares têm sido historicamente o

46 De acordo com o Relatório da Softex, é possível identificar trabalhadores da Indústria Brasileira de
Softawres e Serviços com diferentes escolaridades, dependendo do setor econômico em que está
inserido. E, apesar de 33,6% terem curso superior completo e 9,9% terem curso superior incompleto
(altos índices se comparados a média dos trabalhadores brasileiros),  a maior porcentagem ainda
encontrava-se com nível médio completo, 43%, em 2003 – conforme a Tabela 6.1 do Relatório. É
importante  destacar  que  esses  dados  são  de  2003  e  não  encontramos  atualização  dessas
informações. É provável que esses índices possam ter se alterado, considerando, especialmente, que
houve significativa expansão do ensino superior nos últimos anos. Segundo Relatório de Estatísticas
da Educação Superior da SBC, em 2003 o número de matrículas em cursos da área era 170.529 e o
de  concluíntes  15.318,  já  em 2013  esses  números  saltaram para  306.891  matrículas  e  38.388
concluintes.
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lugar da adequação dos corpos e mentes às imposições de reprodução do capital, é

possível  vislumbrar  nela,  também,  elementos  de  resistência.  Se  tomarmos

concepções  progressistas  de  educação,  como  os  debates  de  Antonio  Gramsci

acerca  do  Trabalho  como  Princípio  Educativo,  podemos  perceber  algumas

possibilidades dentro dos inúmeros limites históricos e institucionais. No Caderno 12,

um dos Cadernos do Cárcere, Gramsci  debate a questão dos intelectuais e sua

função social,  apresenta  a sua concepção de escola  e  analisa  o  trabalho como

princípio  educativo.  Partindo  da  compreensão  da  existência  de  dois  grupos  de

intelectuais  na  sociedade,  os  tradicionais  e  os  orgânicos,  o  autor  afirma que os

intelectuais tradicionais são os que se pretendem alheios às relações de disputa de

classes,  como se fosse possível  o  total  desligamento da camada intelectual  das

relações postas na sociedade como um todo. Já o conceito de intelectual orgânico

compreende essa camada como um grupo pertencente a uma classe e, portanto,

que pensa o mundo como essa classe. Nesse sentido, o intelectual é orgânico aos

interesses de sua classe.

Partindo do entendimento de que a disputa pela hegemonia na sociedade

tem  na  superestrutura  social  um  espaço  privilegiado,  é  inegável  o  papel  dos

intelectuais  no  tensionamento  das  relações.  Sendo  assim,  para  Gramsci  é

fundamental que a classe trabalhadora seja intelectual e orgânica aos interesses da

classe e que a formação de intelectuais se torne condição estratégica e tática para a

classe trabalhadora. No entanto, a educação para Gramsci assume um papel para

além do espaço formal. Gramsci entende a educação em um sentido amplo, mas

entende  a  importância  da  educação formal  discorrendo sobre  a  necessidade de

assumi-la como um espaço privilegiado para a formação de intelectuais. É nesse

sentido que o pensador italiano desenvolve o conceito de trabalho como princípio

educativo,  compreendendo que o conhecimento científico ao qual  a  escola deve

conduzir o estudante é oriundo da prática do trabalho e que, portanto, o sujeito deve

compreender essa relação. Uma das possibilidades de compreensão dessa relação

está na análise baseada nas categorias do método materialista histórico-dialético.

O conceito e o fato do trabalho (da atividade teórico-prática) é o princípio
educativo  imanente  à  escola  primária,  já  que  a  ordem  social  e  estatal
(direitos  e  deveres)  é  introduzida  e  identificada  na  ordem  natural  pelo
trabalho. O conceito do equilíbrio entre ordem social e ordem natural com
base no trabalho, na atividade teórico-prática do homem, cria os primeiros
elementos de uma intuição do mundo liberta de toda magia ou bruxaria, e
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fornece  o  ponto  de  partida  para  o  posterior  desenvolvimento  de  uma
concepção  histórica,  dialética,  do  mundo,  para  a  compreensão  do
movimento e do devir, para a avaliação da soma de esforços e de sacrifícios
que o presente custou ao passado e que o futuro custa ao presente, para a
concepção da atualidade como síntese do passado, de todas as gerações
passadas, que se projeta no futuro (GRAMSCI, 2006, p.43).

Sendo assim, todo o conhecimento veiculado pela educação formal, que tem

seu fundamento na prática social do trabalho, deve estabelecer essa relação com o

mesmo. O trabalho constitui-se, assim, na categoria fundante e a partir da qual todos

os  conhecimentos  se  constituem.  Nessa  perspectiva,  a  formação  humana  de

responsabilidade da escola deve ser capaz de instrumentalizar os sujeitos a fim de

que estabeleçam essas relações, entendendo o funcionamento das relações sociais

de  trabalho  e,  a  partir  disso,  seja  capaz  de  decidir  por  sua  transformação  ou

manutenção.

Nessa  perspectiva,  entende-se  que  uma  formação  de  trabalhadores  que

preocupe-se com a integração dos conhecimentos, mediada pelo trabalho, permite a

ampliação dos horizontes dos sujeitos do processo educativo. Compreendemos, no

entanto, que isso, por si só, pouco representa na efetiva superação das relações de

exploração da classe trabalhadora, considerando que a divisão de classes encontra-

se  na base  estrutural  da  sociedade.  Mas,  amparados  pela  contradição,  também

acreditamos que sem esse instrumento, a luta por outra sociedade torna-se mais

distante. Diante disso, analisar os processos formativos a que a classe trabalhadora

está submetida é relevante como estratégia política revolucionária, já que a luta de

classes é cotidianamente maquiada pelos mecanismos ideológicos do capital. Logo,

ao observar a formação existente para os programadores de  software, é possível

considerar esse viés como horizonte, mesmo entendendo como as determinações

do capital objetivam a formação e qualificação.

5.2 Qualificação Profissional: uma breve revisão

Relacionado ao tema da formação de trabalhadores, que tratamos na seção

anterior,  outro  conceito  é  importante  para  nossa  análise:  o  de  qualificação

profissional.  Apesar  de  relacionados,  formação  e  qualificação  implicam em duas
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categorias distintas, sendo a primeira mais ampla e a segunda mais específica. A

formação humana, como destaca Ramos (2006, p.25) é “[…] um processo histórico

e  contraditório  por  meio  do  qual  os  indivíduos  tomam  consciência  de  si  e  das

relações  sociais  das  quais  são  sujeitos”.  Um  dos  aspectos  desse  processo  é,

portanto, a qualificação profissional.

A discussão sobre qualificação profissional é inaugurada na sociologia do

trabalho  pelos  sociólogos  franceses  Georges  Friedmann  e  Pierre  Naville,  que

apresentam discussões sobre automação e qualificação nas décadas de 1950 e

1960.  Esses  autores  trazem  uma  análise  de  fundamental  importância  para  os

debates da organização do trabalho no pós Segunda Guerra Mundial, bem como as

consequências  para  os  trabalhadores.  Nesse  sentido,  a  análise  realizada  por

Friedmann no que concerne ao modelo Taylorista-Fordista, bem como as questões

debatidas  por  Naville,  demonstram  como  o  modo  de  produção  capitalista  se

reconfigura  constantemente,  a  fim  de  que  seus  objetivos  de  acumulação  sejam

atendidos.  Diante  disso,  as  questões  postas  pela  automação  na  relação  com a

qualificação  dos  trabalhadores  torna-se  um elemento  crucial  para  a  análise  das

constantes mudanças de que depende o capitalismo.

A qualificação profissional, compreendida como mediação entre educação e

trabalho, ao ser analisada pela perspectiva da sociologia do trabalho de Friedmann e

Naville, encontra-se diretamente relacionada às mudanças no mundo do trabalho.

Nesse sentido, o debate desses autores tem uma relação direta com a discussão

sobre  automação.  Tartuce (2002,  p.  37)  destaca  que  Friedmann foi  considerado

precursor da abordagem “essencialista”/”substancialista” de qualificação profissional,

ao  passo  que  Naville  foi  considerado  o  defensor  de  uma  visão  “relativista”  da

qualificação. A autora destaca a necessidade de inserir a análise dos conceitos em

Friedmann e Naville a partir do contexto socioeconômico específico da França pós

Segunda Guerra e observa que a obra de ambos é demarcada especificamente por

um olhar limitado a algumas questões:

Claro  que,  se  os  dois  autores  refletem  sobre  o  moderno  conceito  de
trabalho, isto é, aquele que é exercido por homens, brancos, sindicalizados,
diretamente  na  produção  do  setor  secundário  da  economia  e  que  é
organizado e regido pelos sistemas de classificação descritos (e por isso
mesmo,  mais  estável),  o  uso  do  termo  qualificação  –  seja  em  termos
práticos, para classificação dos trabalhadores, seja em termos teóricos, para
discussão sobre o seu conceito e a sua evolução – também se refere e tem
por  base  essa  categoria.  Em outros  termos,  a  construção  da  categoria
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“qualificação” vai  ser elaborada, como diz Hirata (1995), a partir  de uma
população masculina considerada universal (TARTUCE, 2002, p.38).

Nesse sentido, vale frisar também que a obra dos autores é produzida em

um período  de  crescimento  econômico,  em que  determinadas  questões  não  se

evidenciam  como  em  tempos  de  crise  do  capital,  como  desemprego  e  arrocho

salarial.  Além disso,  as  discussões de Friedmann e  Naville  são direcionadas ao

trabalho industrial daquele período e, nesse sentido, não podem ser simplesmente

transpostas à sociedade contemporânea ou outros setores da economia.

Em  Problemas  humanos  del  maquinismo  industrial, Friedmann  faz  uma

análise  do  automatismo  e  apresenta  o  que  chama  de  “dialética  da  divisão  dos

trabalhos”.  O autor  debate  a questão da divisão técnica  do trabalho,  retomando

elementos do maquinismo para a análise da inserção da automação nos processos

de  trabalho.  Friedmann  apresenta  a  compreensão  de  que  o  maquinismo  e,  por

consequência, a automação, se inserem no processo de divisão técnica do trabalho,

a  fim  de  livrar  determinadas  tarefas  penosas  dos  trabalhadores.  Reconhece,

também, que o “motor humano” torna-se menos vantajoso em algumas tarefas e que

o seu parcelamento abre as possibilidades de inserção da automação na produção.

Por supuesto, el automatismo completo del torno tiene interés práctico sólo
para la producción em gran serie, y sobre todo para la fabricación de piezas
pequeñas:  tornillos,  pernos,  tuercas,  piezas  de  relojería,  etc...  Al  mismo
tiempo que se elimina la intervención del obrero hay un esfuerzo para lograr
com estas máquinas delicadas y costosas un mayor benefício por medio de
un  rendimento  elevado.  Se  intensifica  su  producción,  por  ejemplo,
haciéndolas trabajar sobre varias piezas montadas una al lado de outra. Al
mismo  tiempo  se  ha  perfeccionado  su  acción  proveyéndolas  de
herramientas  variadas  que  permiten  efectuar  toda  una  gama  de
operaciones,  como agujerear,  taladrar,  alisar,  fresar,  filetear,  aserrar,  etc.
(FRIEDMANN, 1956, 229 e 230)47.

Diante disso, podemos observar que a automação significa a inserção de

processos  automáticos  com  a  finalidade  de  realizar  determinadas  atividades  do

processo produtivo em larga escala, permitindo o parcelamento maior do trabalho e

47 Em tradução livre: “Obviamente, a automação completa do torno tem interesse prático apenas
para a produção em larga escala, e especialmente para a fabricação de peças pequenas: parafusos,
porcas, peças de relógio, etc. Ao mesmo tempo em que se elimina a intervenção do trabalhador, há
um esforço para conseguir com que essas máquinas delicadas e caras ofereçam um maior benefício
por meio de um alto rendimento. A sua produção é intensificada, por exemplo, fazendo-os trabalhar
em várias peças montadas lado a lado. Ao mesmo tempo, sua ação foi melhorada, fornecendo-lhes
ferramentas  variadas  que  permitem  realizar  toda  uma  série  de  operações,  como  perfuração,
suavização, fresagem, filetagem, serragem, etc.” (FRIEDMANN, 1956, 229 e 230).



154

a  intensificação  do  mesmo,  à  medida  que  um  mesmo  trabalhador  passa  a

operar/vigiar  várias  máquinas  ao  mesmo  tempo.  Friedmann  também  faz  uma

classificação  da  automação  em  três  etapas:  a  primeira,  em  que  se  situam  as

máquinas dependentes; a segunda, as máquinas semiautomáticas; e a terceira, as

máquinas  automáticas.  Na  primeira  etapa,  o  manejo  e  regulação  da  máquina

dependem constantemente do trabalhador; as semiautomáticas já se colocam numa

relação  de  menor  dependência;  e  as  automáticas  eliminam o  trabalhador  como

operador.

Sin embargo aquí aparecen outras funciones: vigilancia, control y sobre todo
regulación. Em ciertos talleres un equipo de tejedoras vigila varias centenas
de telares  automáticos.  La industria  química  moderna  ofrece  numerosos
ejemplos de tareas delicadas que consisten sobre todo em la supervisión de
aparatos  de  medición  (presión,  temperatura,  densidad,  etc.):  el  trabajo
muscular es aquí insignificante o nulo (FRIEDMANN, 1956, p.231)48.

Friedmann  também  aponta  as  consequências  da  automação  para  os

trabalhadores  e  destaca  que,  diante  do  avanço  da  automação  e  a  substituição

gradativa dos trabalhos de condutores e reguladores do processo, seriam inseridas

funções mais complexas e qualificadas no processo produtivo. Esse debate remete

a uma retomada do ofício, considerando a necessidade de domínio técnico adquirido

por longo processo de qualificação, de aprendizagem espontânea e sistemática, por

quem o domina. Nesse sentido, o trabalho braçal seria substituído pela automação,

enquanto os trabalhos complexos de produção da máquina e sua regulação, que o

autor chama de “novo artesanato”,  significam uma nova configuração dos velhos

ofícios. 

No entanto, o controle do trabalho se encontra aperfeiçoado, e a degradação

do trabalho qualificado a partir da cisão entre planejamento e execução oriunda do

Taylorismo se evidencia. A separação entre planejamento e execução do trabalho é

racionalizada pela Gerência “Científica”, inaugurada por Taylor no início do século

XX, a fim de ampliar as formas de exploração do trabalho pelo capital. A questão

central  estava  na  análise  das  possibilidades  de  produção  com  as  técnicas  e

instrumentos disponíveis, a fim de controlar o processo de trabalho e aumentar a

48 Em tradução livre: “No entanto, aqui estão outras funções: vigilância, controle e, acima de tudo,
regulação. Em certas fábricas, uma equipe de tecelãs observa centenas de teares automáticos. A
indústria química moderna oferece muitos exemplos de tarefas delicadas que consistem, sobretudo,
na  supervisão  de  dispositivos  de  medição  (pressão,  temperatura,  densidade,  etc.):  o  trabalho
muscular é insignificante ou nulo” (FRIEDMANN, 1956, p.231).
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sua produtividade.  Braverman (1987)  analisa o taylorismo e demonstra o quanto

essa teoria explicita a verbalização do modo capitalista de produção, demonstrando

que a grande contribuição de Taylor está em identificar que o controle da gerência

não se limita à imposição de tarefas. Para além disso, a gerência deve retirar toda e

qualquer  decisão  sobre  o  processo  de  trabalho  das  mãos  dos  trabalhadores.  A

busca pela  eficiência  do  trabalho e  consequente  aumento  da produtividade está

diretamente relacionada à máxima racionalização de seu processo. À medida que o

trabalhador pode escolher como e o que realizar para atingir os objetivos de sua

tarefa,  segundo  Taylor,  o  fará  sempre  atento  aos  seus  interesses  e  não  aos

interesses da empresa.

Ainda na obra  Problemas humanos del  maquinismo industrial,  Friedmann

apresenta dados sobre o taylorismo norte-americano, ao destacar que se extrai toda

instrução  e  qualificação  do  trabalho,  fracionando  o  trabalho  e  rebaixando  os

trabalhadores  qualificados  ao  nível  dos  não-qualificados,  colocando-os  em

competição e desarticulando assim as possibilidades de compreensão do trabalho

pelos trabalhadores,  bem como de sua organização sindical.  Friedmann também

ressalta em sua obra os efeitos psicológicos da mecanização para os trabalhadores,

e como a automatização, ao mesmo tempo que permite que alguns trabalhadores

dediquem-se ao “novo artesanato”, faz com que a maioria perca sua identidade no

trabalho, constituindo-se mero apêndice das máquinas.

A obra de Friedmann é pautada em pesquisa empírica, especialmente pela

influência  dos  estudos  de  sociologia  norte-americana.  Nesse  sentido,  sua

preocupação com os problemas da classe operária e consequências do progresso

técnico o levam a realizar visitas às fábricas e fazer descrição das situações de

trabalho. Segundo Tartuce,

[…] No decorrer de sua carreira, essas viagens tornar-se-ão recorrentes,
como  forma  de  obter  informações  in  loco e  de  observar  as  situações
concretas de trabalho: dimensões da relação homem/máquina, da divisão e
do conteúdo do trabalho, das relações de trabalho etc. (TARTUCE, 2002,
p.45)

A partir  de  uma perspectiva  empírica,  portanto,  é  que o  autor  definirá  a

qualificação, considerando que a mesma se faz como um elemento constitutivo do

trabalho e do desenvolvimento humano (Tartuce, 2002, p.77).
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Em outras  palavras,  a  qualificação,  para  GF [Georges  Friedmann],  está
profundamente relacionada com a complexidade do trabalho, com seu grau
de dificuldade, e com os conhecimentos necessários para realizá-lo. Ela é
inversamente proporcional à divisão do trabalho e à facilidade da tarefa:
quanto  mais  dividido  um  trabalho  e,  portanto,  mais  simples  para  ser
efetuado, menos qualificado ele será. O parcelamento das tarefas acaba
sendo,  portanto,  o  fator  preponderante  para  explicar  a  degradação  da
qualificação, pois essas tarefas não exigem aprendizagem propriamente dita
e,  portanto,  não  propiciam  um trabalho  de  qualidade  (TARTUCE,  2002,
p.90).

A obra  de  Naville  se  encaminha  para  uma  perspectiva  menos  empírica,

sendo  sua  análise  pautada  em  dados  estatísticos  e  sua  relação  com  múltiplos

elementos em torno da automação e qualificação, bem como pesquisas já realizadas

na área.  Tartuce (2002,  p.  128)  afirma que esse autor  se  volta  aos estudos de

psicologia e orientação profissional e, a partir disso, passa a analisar a relação dos

indivíduos com o trabalho.

Para PN [Pierre Naville], há uma “aptidão geral para o trabalho”, que, sob o
efeito  da divisão do trabalho,  é transformada em aptidão particular.  Isso
significa que as aptidões são construídas e moldadas pelas necessidades
de uma sociedade e pela sua maneira de satisfazer essas necessidades
(Tartuce, 2002, p. 130). 

Posteriormente,  o  autor  deixa  de  lado  o  termo  aptidão  para  um

correspondente de adaptação, considerando que a relação com o trabalho não se

trata de uma perspectiva inata, mas socialmente construída.

Conforme  vai  se  afastando  dos  estudos  de  psicologia  e  adentrado  na

sociologia,  Naville  passa  a  dedicar-se  à  análise  do  trabalho.  Em  Hacia  el

automatismo social?,  o autor analisa dados sobre os problemas da automação e

discute  a  extensão  do  automatismo.  Em  linhas  gerais,  sua  defesa  é  de  uma

perspectiva  relativista  da  automação  e  também  da  qualificação.  Apresenta  um

estudo sobre os níveis de automação e relata detalhadamente cada etapa desse

processo. Nesse sentido, conclui que um nível será sempre o desenvolvimento de

outro  e  que  quanto  mais  avançam-se  os  níveis  de  automação  do  processo  de

trabalho, menos exige-se de qualificação do trabalhador que vigia a máquina. No

entanto,  destaca  também  que  um  grupo  de  trabalhadores  deve  ser  altamente

qualificado para que haja o desenvolvimento da automação. 

Una de las conclusiones que se puede sacar de esto es que la producción
automática em masa,  sin  interrupción,  por  instalaciones muy onerosas y



157

com personal proporcionalmente reduzcido, tiende a modificar seriamente
las nociones clásicas de rendimiento y productividade. La elevación de la
“composición orgánica del capital” (según la expresión de Marx) quebranta
la relación clásica entre la explotación de los obreros y los beneficios de la
empresa. No basta ya elevar la fracción salario com relación a la fracción
capital instalado para transtornar el estatuto de la empresa. Se llega a la
necessidad  de  modificar  esta  relación  para  la  rama  entera,  e  incluso
nacionalmente, por el único camino em que tenga un sentido profundo: por
la reducción muy notable de la jornada de trabajo. En todas estas fábricas
se podría trabajar de 5 a 6 horas por día em 3 o 4 equipos (NAVILLE, 1965,
p.25)49.

Segundo  Naville,  portanto,  é  necessário  olhar  para  a  automação  sob  a

perspectiva  das  problemáticas  dos  trabalhadores.  É  nesse  sentido  que  também

destaca  questões  do  controle  ideológico  –  pela  mídia;  social  –  pelo  Estado;  do

trabalho – pela automação. Aponta, assim, para a crise da identidade no trabalho,

estabelecendo  a  relação  entre  automação  e  desumanização,  considerando  a

subordinação  do  humano à  máquina.  Também nesse  sentido,  o  autor  debate  a

qualificação, que para ele é fundamental para a sociologia do trabalho, apesar de

carecer de método de análise. Assim, sua questão principal era: o que é um operário

qualificado?

Para tanto, ele recorre às análises já realizadas nesse campo, debate as

terminologias  utilizadas  para  tal  e  retoma  os  debates  sobre  a  hieraquização  de

conhecimentos e saberes, bem como a superioridade do trabalho intelectual sobre o

manual, historicamente estabelecida. Assim, a hierarquia da qualificação do trabalho

é definida pela hierarquia social de funções vinculada à racionalização, sendo que a

qualificação ganha destaque na sociedade moderna à medida que desenvolve a

influência da técnica – racionalização, sobre a vida social.

Naville analisa a automação sob uma perspectiva mais social que técnica.

Nesse  sentido,  preocupa-se  em  olhar  para  a  relação  colocada  nas  estruturas

sociais,  entre  capital  e  trabalho.  Demonstra  em  sua  obra,  a  partir  dos  dados

estatísticos analisados, que há mais investimentos em máquinas que em salários,

desvelando que a intenção não é tornar o trabalho menos exaustivo para o operário,

49 Em tradução livre: “Uma das conclusões que pode ser extraída disso é que a produção automática
de  massa,  sem  interrupção,  por  instalações  muito  onerosas  e  com  pessoal  proporcionalmente
reduzido,  tende  a  modificar  seriamente  as  noções  clássicas  de  rendimento  e  produtividade.  A
elevação da "composição orgânica do capital" (de acordo com a expressão de Marx) prejudica a
relação clássica entre  a  exploração dos trabalhadores e os lucros da empresa.  Não é suficiente
aumentar  a  fração  salarial  em relação  à  fração  de  capital  instalada  para  alterar  a  situação  da
empresa. É necessário modificar esta relação para todo o ramo, e mesmo a nível nacional, pela única
maneira que tem um significado profundo: pela redução considerável da jornada de trabalho. Em
todas essas fábricas você poderia trabalhar de 5 a 6 horas por dia em 3 ou 4 equipes” (NAVILLE,
1965, p.25).
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mas sim torná-lo mais produtivo a partir da inserção da automação. O autor também

faz sua classificação dos níveis de automação, concluindo que não é possível definir

um nível geral, mas entendê-lo relativamente às condições anteriores e aos setores

da produção, em suas especificidades. Assim, também a qualificação é relativa aos

tipos de ferramenta, tarefa ou aprendizagem.

Ao analisar a força de trabalho no capitalismo, Marx afirma:

A fim de modificar a natureza humana, de modo que alcance habilidade e
destreza em determinada espécie de trabalho e se torne força de trabalho
desenvolvida e específica, é mister educação ou treino que custa uma soma
maior ou menor de valores em mercadorias. Esta soma varia de acordo com
o nível de qualificação da força de trabalho. Os custos de aprendizagem,
ínfimos  para  a  força  de  trabalho  comum,  entram,  portanto,  no total  dos
valores despendidos para sua produção (MARX, 2006, p.202).

Nessa discussão,  Marx apresenta os elementos que compõem o valor,  e

insere  a  análise  de  como  o  tempo  de  trabalho  socialmente  necessário,  que  o

determina, também está associado ao tempo de aprendizagem do trabalho. A obra

de  Marx,  que  desvela  todo  o  funcionamento  do  modo  de  produção  capitalista,

demonstra,  no  entanto,  que  tal  qual  as  máquinas,  às  quais  são  agregados  os

desenvolvimentos  científico-tecnológicos,  a  força  de  trabalho  também  tem  suas

características definidas relativamente ao tempo e espaço que ocupa. Mas, Marx

destaca que, apesar do processo de trabalho ser dependente das relações entre

meios de produção e força de trabalho, somente a força de trabalho é capaz de criar

valor, ou seja, de permitir a geração e acúmulo de capital.

Sendo assim, o otimismo oriundo do desenvolvimento técnico-científico da

produção,  expresso  pela  automação,  como  possibilidade  de  livrar  tempo  do

trabalhador e, portanto, encaminhar-se para a superação da exploração do trabalho,

precisa ser  analisado de forma crítica.  Se é verdade que a automação exime o

trabalhador  de  atividades mais  pesadas e  perigosas,  percebe-se na análise  dos

sociólogos  franceses  que  essa  automação  só  é  implementada  se  servir  aos

interesses de custos e produtividade do capital. Mesmo porque não há interesse em

um modo de produção, que depende da força de trabalho para acumular riqueza,

eliminar essa força de trabalho do processo de produção.

Outro elemento desse debate, defendido por Naville, é o da compreensão da

qualificação como uma questão relativa ao desenvolvimento técnicocientífico, mas

principalmente,  ao atendimento das necessidades postas pela divisão técnica do
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trabalho. Nesse sentido, a discussão sobre qualificação não deve deter-se a uma

conceituação,  mas  dedicar-se  ao  entendimento  dos  elementos  relacionados  à

mesma.  No  mesmo  processo  produtivo  que  exige  uma  gama  de  trabalhadores

altamente  qualificados,  no  sentido  de  produzir  e  realizar  a  manutenção  das

máquinas,  há  a  necessidade de trabalhadores dos quais  não se  exige  qualquer

qualificação, considerando que operam como vigias da máquina. Ramos destaca

que Naville 

[…] centra a análise da qualificação no homem, porém não como fenômeno
técnico  individualizado,  mas  como  valor  social  e  diferencial  dos
trabalhadores ou, em outras palavras, como relação social complexa entre
as operações técnicas e a estimativa de seu valor social. Por esta ótica, o
processo  de  qualificação  incorporaria  um  julgamento  de  valor  exercido
globalmente e que classifica os trabalhadores uns em relação aos outros.
Por isso, a qualificação não seria simplesmente a função das capacidades
individuais, uma vez que essas seriam formadas ao longo do tempo, quando
concorrem  diversos  elementos  tais  como  a  duração  dos  períodos  de
aprendizagem, a experiência, dentre outros (RAMOS, 2006, p.45).

Como citado, a partir das obras de Friedmann e Naville, duas perspectivas

de  análise  da  qualificação  profissional  foram  desenvolvidas.  Dentro  do  enfoque

“essencialista”/”substancialista”  iniciado  por  Friedmann,  conforme  analisa  Ferretti

(2004),  foi  proposto  o  esquema trifásico  que,  resumidamente,  avalia  o  processo

histórico de qualificação como um desenvolvimento linear que passou por três fases,

a saber: artesanato – em que há uma longa formação para o domínio do processo

de produção como um todo; a manufatura – em que se inicia a divisão técnica do

trabalho  e  inicia-se  o  processo  de  desqualificação  dos  trabalhadores;  e  a  fase

desencadeada pelo  avanço da tecnologia  –  na  qual  os  trabalhadores passam a

supervisionar  as  máquinas  e  que  demanda um processo  de  requalificação  (que

muitos  vinculam  à  reestruturação  produtiva).  Esse  esquema,  conforme  Ferretti

(2004, p.405), “[…] faz supor fases sucessivas e progressivas do desenvolvimento

da tecnologia industrial, passando por cima do caráter complexo, contraditório e não

linearmente sucessivo do desenvolvimento de formas de produção e da tecnologia”.

Além disso, o autor destaca que essa perspectiva apresenta um

[…]  vínculo  direto  estabelecido  entre  qualificação,  produção  industrial  e
tecnologia  de  base  física,  fazendo supor,  de  um lado,  que  as  questões
atinentes à qualificação, se não estão restritas às atividades industriais, a
elas devem se referir  privilegiadamente e,  de outro, que as qualificações
encontram  suas  razões  explicativas  no  desenvolvimento  do  progresso
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técnico.  Além de  desconsiderar  as  questões  referentes  ao  trabalho  e  à
qualificação presentes em outras esferas da vida econômica e social,  tal
esquema  sugere  que  o  que  se  passa  com  as  qualificações  na  esfera
industrial pode ser tomado, legitimamente, como parâmetro para o que se
passa nas outras (FERRETTI, 2004, p.405).

Podemos,  inclusive,  relacionar  o  enfoque  “essencialista”/“substancialista”

dos estudos da qualificação profissional à perspectiva do determinismo tecnológico,

já  que  considera  que  o  desenvolvimento  técnico-produtivo  é  que  dá  o  tom dos

processos formativos para o trabalho. Nesse sentido, a qualificação do trabalhador

restringe-se  a  uma  lista  de  atributos  pessoais  adequados  ao  estágio  de

desenvolvimento.  Obviamente,  as  mudanças na  base  técnica  da produção,  bem

como nas relações de trabalho a ela associadas, configuram um aspecto bastante

importante para o debate da qualificação. No entanto, outros elementos também a

compõe.  É  nesse  sentido  que  o  enfoque  “relativista”,  ou  seja,  que  defende  a

qualificação  como  relação  social,  derivado  da  obra  de  Naville,  contribui  para  a

ampliação do debate. 

O enfoque da qualificação como relação social, sem abandonar o exame
das relações entre qualificação do trabalhador e as demandas da inovação
tecnológica, antes tomando-a como elemento importante, confere prioridade
ao exame do conceito no âmbito das relações sociais de produção e, neste
sentido,  enriquece-o.  Sob  esse  ângulo,  pode-se  dizer  que  a  concepção
relativista  incorpora  a  essencialista  ampliando-a,  conferindo  maior
importância à qualificação como relação social (FERRETTI, 2004, p.419).

Diante  disso,  é  possível  entender  a  qualificação  profissional  a  partir  de

múltiplas determinações,  e analisá-la no contexto da produção considerando não

somente as características exigidas para o cumprimento das atividades do trabalho,

mas observando também as mediações culturais,  sociais,  políticas e econômicas

que  o  atravessam.  Partindo  dessa  perspectiva,  a  qualificação  no  contexto  da

acumulação  flexível  deve  ser  analisada  considerando  as  exigências  do  sistema

sobre o saber ser do trabalhador:

Contrariamente ao que se dava no taylorismo-fordismo, o saber construído
pelos  trabalhadores  no  cotidiano  da  fábrica  passa  não  apenas  a  ser
reconhecido  como  requisitado  e  premiado.  O  chamado  saber  tácito,  ou
qualificação tácita, oriundo da experiência dos trabalhadores individuais e
do coletivo do trabalho, ganha proeminência porque se reconhece sua força
para resolução dos problemas diários com que a produção se defronta. A
valorização desse saber e sua incorporação na produção recebem um nome
–  modelo  de  competências  –,  em  que  estas  significam  não  apenas  o
saber/fazer,  o  domínio  do  conhecimento  técnico,  mas,  principalmente,  o
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saber/ser,  a  capacidade de mobilização dos conhecimentos (não apenas
técnicos) para enfrentar as questões problemáticas postas pela produção
(FERRETTI, 2004, p.415).

Conforme debatemos no capítulo 3, a reestruturação produtiva implicou em

significativas  mudanças  nos  processos  produtivos  e  nas  relações  de  produção,

concebendo  um  outro  perfil  de  trabalhador  ideal.  Para  atender  esse  perfil,  a

qualificação profissional é contraposta pelo modelo de competências que, segundo

Ferretti

[...] surge como alternativa, no plano empresarial, para orientar a formação
de recursos humanos compatível com a organização do trabalho que lhe
convém. Tal conceito é contraposto ao de qualificação profissional (e, às
vezes,  usado  como  seu  sinônimo),  mas  tem  conotações  diferentes,  na
medida em que enfatiza menos a posse dos saberes técnicos e mais a sua
mobilização  para  a  resolução  de  problemas  e  o  enfrentamento  de
imprevistos na situação de trabalho, tendo em vista a maior produtividade
com qualidade. Por outro lado, embora seu desenvolvimento dependa da
correlação  de  forças  entre  os  envolvidos,  tende,  por  sua  ênfase  na
individualização e nos resultados, a privilegiar a negociação ao embate, o
envolvimento à postura crítica (FERRETTI, 1997, p.229 e 230).

Em  sua  análise  sobre  a  “Pedagogia  das  Competências”,  Ramos  (2006)

concluiu que

[...]  a  competência  está  sempre  associada  à  capacidade  de  o  sujeito
desempenhar-se  satisfatoriamente  em  reais  situações  de  trabalho,
mobilizando os recursos cognitivos e sócio-afetivos, além de conhecimentos
específicos.  Nesse  sentido,  em  qualquer  abordagem  o  corolário  é:  a
competência é indissociável da ação. Mesmo na apropriação econômica da
noção, predomina seu significado psicológico (RAMOS, 2006, p.285).

Sobre essa questão, Wolff (2000) debate a informatização do trabalho e, em

suas análises, discute como a inserção de tecnologias informacionais nos processos

produtivos atrelou-se às exigências das competências e habilidades instituídas pelo

modelo de acumulação flexível. 

De  fato,  com  a  mundialização  do  capital,  cada  vez  mais  o  sucesso
empresarial  passa  a  depender  do  estímulo  unilateral  –  isto  é,  para  fins
empresariais -  da flexibilidade, da polivalência dos trabalhadores,  de sua
capacidade de produzir ideias, de teorizar as experiências vividas no dia-a-
dia  da  produção,  de  saber  como  evitar  panes  e,  no  caso  dessas
acontecerem,  de  saber  prontamente  como  resolvê-las  sem  que  isso
implique em grandes entraves para o restante do processo produtivo. Ou
seja, um novo tipo de trabalhador, orientado para potencializar o máximo
possível o desempenho das novas máquinas informacionais, tanto em sua
dimensão concreta e objetiva como, de forma ainda mais incisiva, em sua
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dimensão subjetiva, posto que as tecnologias da informação possibilitam ao
capital sua extração na forma de insumo da produção (WOLFF, 2000, p.6).

Wolff  (2000)  defende  que  qualificação  profissional  pode  ser  entendida,

considerando  a  lógica  do  capital,  como reificação,  ou  seja,  a  sua  dimensão  de

reiteração  da  dominação  do  capital  sobre  o  trabalho.  Nesse  sentido,  os

trabalhadores  da  área  de  Tecnologia  da  Informação  são  colocados  como peças

fundamentais à reprodução das relações nessa configuração do capitalismo, e assim

sua qualificação deve atender às exigências do capital. Mas, para além disso, a sua

relação com o trabalho estabelece tais limites. Para tanto, a tecnologia é assumida

como parte do controle dos trabalhadores, sendo concebida ideologicamente como

determinante das relações. Assim, o “sistema” passa a vigiar, controlar horários, ditar

o  ritmo,  etc.  Entre  trabalhadores  que  atuam  diretamente  com  a  produção

tecnológica, esse controle é tão presente que passa a ser naturalizado.

O desenvolvimento da microeletrônica, de base informática, vai levar até o
limite  tal  polivalência,  aprofundando  tanto  mais  a  diferença  entre  a
automação rígida e a automação flexível. Entretanto, isso só foi possível por
ter havido uma correspondente e radical alteração tecnológica entre o tipo
de automatismo descrito  por  Marx  e Braverman e o atual,  já  totalmente
proveniente das novas tecnologias da informação e da comunicação. Se,
como se viu, sob a automação rígida, o conhecimento empírico e a destreza
manual do trabalhador foram incorporados às máquinas; sob a automação
flexível, o que está sendo materializado agora é sua capacidade de produzir
informações. 
Sendo assim,  a  distinção fundamental  entre  a  tecnologia  atual  e  aquela
própria  da  Grande  Indústria  até  o  início  do  fordismo  diz  respeito  à
“objetivação, pela máquina, de funções abstratas, reflexivas, do cérebro”.
Ou seja, “não mais funções cerebrais ligadas à atividade da mão”, tal como
se  caracterizou  a  tecnologia  até  então.  Logo,  no  que  concerne  à
instrumentalização do trabalho vivo sob a maquinaria  flexível,  ocorre um
acréscimo qualitativo comparativamente ao de feição automática; incluindo
aí aquele de cunho mais universal do início da Revolução Industrial. Para
além da supressão da destreza e virtuosidade do nível físico e manual da
força de trabalho em prol  do papel de vigia e provedor de matéria-prima
para  as  máquinas,  o  que  lhe  está  sendo  sugado  agora  são  suas
capacidades cognitivas (WOLFF, 2009, p.100 e 101).

Portanto,  os  aspectos  de  formação  e  qualificação  desses  trabalhadores

devem  ser  considerados  a  partir  de  múltiplas  determinações,  considerando  os

fatores organizacionais do modelo de produção e suas implicações na apropriação

da subjetividade dos trabalhadores e ampliação da exploração objetiva, bem como

no papel  do  trabalho imaterial  nesse contexto,  a  sua transferência  de  valor  e  a

necessidade de superqualificação de alguns trabalhadores para isso.
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Na medida em que um grau de complexidade do trabalho humano lhe foi
expropriado e materializado nas máquinas, não interessam mais à produção
suas peculiaridades qualitativas. Assim, a qualificação do trabalhador passa
a ser entendida não mais como uma habilidade própria do desenvolvimento
das potencialidades de seu trabalho, mas como uma capacitação para lidar
com as máquinas e/ou com os outros mecanismos que lhe margeiam e
atendem. E qualquer aspecto do trabalho humano que não sirva a essa
demanda, isto é,  à capacidade de se adaptar  e  se adequar ao trabalho
morto,  passa  a  ser  considerado  irracional  e  contraproducente  (WOLFF,
2005, p.73 e 74).

Como veremos a  seguir,  a  formação  e  qualificação  de  trabalhadores  da

Tecnologia  da  Informação é  amplamente  atravessada pelos  conceitos  debatidos.

Analisaremos os documentos orientadores dos cursos de graduação, bem como os

cursos  ofertados  na  região  sudoeste  do  Paraná,  a  fim  de  identificar  as

características da formação e, posteriormente, podermos debater a especificidade

dos programadores de software.

5.3 Formação e Qualificação de Trabalhadores de Tecnologia da Informação

A formação  de  trabalhadores  na  área  de  Tecnologia  da  Informação,  no

âmbito formal, tem sido realizada tanto em cursos técnicos de nível médio, quanto

no  ensino  superior,  em  cursos  de  tecnologia,  bacharelados  e  também  em

licenciaturas  da  área.  Seu  histórico  remete  aos  estudos  matemáticos  e  lógicos

desde  a  Antiguidade,  no  entanto,  a  formação  específica  inicia-se  nos  Estados

Unidos na década de 1960, sendo que o primeiro modelo de currículo dos cursos de

Ciência  da  Computação  foi  publicado  em 1968,  pela  Association  for  Computing

Machinery (SBC, s/d.).

No  Brasil,  em  1969,  a  Universidade  de  Campinas,  com  o  curso  de
Bacharelado  em Ciência  da  Computação,  e  a  Universidade  Federal  da
Bahia, com o curso de Bacharelado em Processamento de Dados, criaram
os  primeiros  cursos  de  Computação  no  País.  A criação  de  cursos  de
Bacharelado  ocorreu  livremente,  com  denominações  diversificadas  e  às
vezes conflitantes.  Em 1998, a Comissão de Especialistas de Ensino de
Computação e Informática do MEC recomendou a padronização dos cursos
da área de Computação e Informática em quatro denominações: Ciência da
Computação, Engenharia de Computação, Licenciatura em Computação e
Sistemas de  Informação.  Em 1999,  nos  termos da legislação  vigente,  o
MEC, por meio da mesma Comissão de Especialistas, propôs as Diretrizes
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Curriculares dos cursos da área de Computação e Informática, consolidando
as quatro denominações de cursos. A Sociedade Brasileira de Computação
tem prestado um relevante serviço na construção dos chamados Currículos
de Referência,  que detalham cada tipo de curso e são fundamentais  na
construção de Projetos Pedagógicos de Cursos (SBC, Documento Base de
Consulta Pública – DCN, s/d.).

Com o intuito de formar para um mercado em expansão, a década de 2000

foi marcada pela criação de muitos cursos na área, sendo o ano de 2009 o ápice

desse  movimento,  quando  mais  de  180  cursos  foram  abertos  (SBC,  2013).

Estatísticas sobre esse processo foram sistematizados pela SBC, que produziu um

relatório com base nos dados do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira) –  “Educação Superior em Computação: Estatísticas –

2013”, apresentado pelo Prof. Daltro José Nunes. Na introdução do documento, que

congrega várias  tabelas e gráficos  sobre a quantidade de cursos abertos desde

1969, além de dados sobre a quantidade de matrículas, Nunes destaca que “[...] nos

últimos  anos  a  derivada  de  crescimento  dos  cursos,  das  matrículas  e  dos

concluintes  da  área  de  computação  está,  em média,  caindo,  lentamente”  (SBC,

2013). No entanto, isso não significa, ainda, uma decadência da oferta dessa área

de  formação,  considerando  que,  no  acumulado,  em  2013  eram  2.249  cursos

ofertados com cerca de 300 mil matrículas (das quais menos de 50 mil são do sexo

feminino), tendo uma média de 40 mil concluintes no ano anterior (sendo somente 7

mil mulheres) (SBC, 2013). 

A área da Tecnologia da Informação é historicamente constituída no contexto

da  reestruturação  produtiva  e,  portanto,  fortemente  marcada  por  suas

características.  Sendo  assim,  apesar  de  não  estar  totalmente  desvinculada  do

taylorismo-fordismo, elementos como flexibilização, inovação, empreendedorismo e

tantas outras palavras de ordem do modelo produtivo flexível estão presentes nas

orientações da formação e elaboração das propostas curriculares dos cursos da

área. Especialmente no Ensino Superior, experiências curriculares e propostas de

pesquisa e extensão são apresentadas como esforços no sentido de adequação dos

cursos ao contexto econômico da área da Tecnologia da Informação.

Na Biblioteca Digital  Brasileira de Computação, a BDBComp50,  é possível

50 Conforme  disponível  na  página  da  SBC,  www.sbc.org.br,  “A Biblioteca  Digital  Brasileira  de
Computação  (BDBComp)  disponibiliza  e  permite  o  acesso  aos  artigos  publicados  nos  eventos
promovidos  pela  SBC.  A BDBComp,  atualmente  gerenciada  pelo  Departamento  de  Ciência  da
Computação da UFMG, tem por finalidade prestar serviços de informações à comunidade da área de
Informática  e  Computação  apoiando  as  atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão.  Eventos
promovidos podem publicar na BDBComp automaticamente.”
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encontrar  produções  que  apresentam  debates  sobre  elementos  relacionados  à

formação, estruturação de cursos, organização curricular, experiências da relação

entre instituições de ensino superior e empresas de TI, publicadas em eventos da

área. Entre as questões recorrentes nas análises estão: a questão da identidade

profissional e o perfil esperado dos egressos (MATOS e SILVA, 2012; CAMBRAIA e

FINK, 2014; FERREIRA, SILVA e LIBERALI NETO, 2000); da constante mudança do

mercado e da economia e sua relação com esses profissionais e a adequação e/ou

flexibilização dos currículos  às  necessidades do mercado (MOTA,  SILVA,  BRAZ,

RIEGEL, MOTA, MENDES e OLIVEIRA, 2014); a questão do empreendedorismo e

inovação (ÁLVARO,  2012);  debates  sobre  inter  e  multidisciplinaridade  (RALHA e

FERNANDES, 2006); formação continuada de profissionais (QUINTÃO, SEGRE e

RAPKIEWICZ, 2001); atividades de pesquisa e extensão nos processos formativos

(MUSTARO e SILVEIRA, 2008; BORGES, MORAES e CARVALHO, 2012);  e até

formação de valores morais (SAMPAIO e VAZQUEZ, 2004).

Tais discussões apresentam, brevemente, algumas das questões levantadas

sobre a formação dos trabalhadores de TI. A partir delas, podemos entender que,

apesar  da  forte  influência  de  categorias  da  reestruturação  produtiva,  também

existem  alguns  tensionamentos  que  reivindicam  uma  formação  para  além  das

exigências  do  mercado.  A seguir,  analisaremos  os  Currículos  de  Referência  da

Sociedade Brasileira de Computação (SBC) por entender o papel relevante dessa

entidade na elaboração das orientações oficiais os cursos da área. Sendo assim, na

sequência debateremos os anseios para a formação materializados nas políticas

educacionais,  por  meio  das  Diretrizes  Curriculares  Nacionais,  dos  cursos  de

Bacharelado em Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Engenharia

de  Software e  Sistemas  de  Informação  e  dos  cursos  de  Licenciatura  em

Computação,  aprovadas  pelo  Conselho  Nacional  de  Educação  pelo  Parecer

CNE/CES nº 136, em 09 de março de 2012.

5.3.1 Currículos de Referência da Sociedade Brasileira de Computação e seu papel 

na orientação da formação na área

Os Currículos de Referência da Sociedade Brasileira de Computação – SBC



166

podem ser  considerados  antecessores  das  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  dos

cursos de Bacharelado em Ciência da Computação, Engenharia de Computação,

Engenharia de Software e Sistemas de Informação e dos cursos de Licenciatura em

Computação, já que cumpriram o papel de orientar a organização dos cursos da

área quando a mesma ainda não contava com suas DCN. Como poderemos ver no

tópico  seguinte,  em  que  analisamos  as  DCN,  muitos  elementos  presentes  nos

Currículos da SBC foram transformados em orientação oficial.

A  SBC  “é  uma  associação  científica,  sem  fins  lucrativos,  que  reúne

pesquisadores,  professores,  estudantes  e  profissionais  que  atuam  em  pesquisa

científica,  educação  e  desenvolvimento  tecnológico  na  área  genérica  de

Computação”  (http://www.sbc.org.br).  Seus  Currículos  de  Referência  têm  por

objetivo orientar os cursos de graduação na área de computação, de acordo com o

que a Associação compreende por indispensável na formação. Analisaremos, nessa

seção,  os  Currículos  de  Referência  da  SBC,  aprovados  nas  assembleias  da

instituição em 2002 e 2005, no que concerne ao Perfil Profissional traçado nesses

documentos.

O  primeiro  currículo  que  analisaremos é  o  Currículo  de  Referência  para

Cursos de Licenciatura em Computação51, CR-LC/2002 – que foi homologado em

Assembleia da SBC em julho de 2002, durante o Congresso de Florianópolis. Na

Introdução, destaca-se que seu objetivo “[…] é servir de referência para a criação de

currículos para  cursos de nível  superior  de  formação profissional  docente ou de

licenciatura, que tenham a computação como área de especialidade ou como área

de atuação multidisciplinar” (SBC, 2002, p.1). Ao definir o escopo, afirma-se que “[…]

a  técnica  produzida  pelas  ciências  transforma  a  sociedade,  mas  também,

retroativamente, a sociedade tecnologizada transforma a própria ciência. Assim, a

ciência é intrínseca, histórica, sociológica e eticamente, complexa” (SBC, 2002, p.2).

Ou seja,  anuncia uma relação entre tecnologia e sociedade, aparentemente sem

determinismos.

No item 4, “Perfil do Profissional Licenciado”, ao tratar da especificidade da

formação  docente,  os  aspectos  gerais  do  perfil  desse  trabalhador  definem

claramente  a  opção  por  uma concepção  não  tradicional  de  educação,  mas  não

apresenta a opção que faz. A herança do currículo ancorado em competências e

51 Organizado em oito  itens:  1)  Introdução;  2)  Escopo;  3)  Organização;  4)  Perfil  do Profissional
Licenciado;  5)  Princípios  da  Formação;  6)  Conteúdos  Formativos;  7)  Núcleos  Formativos  do
Educador; 8) Distribuição das Matérias Componentes das Diretrizes Curriculares.
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habilidades,  diretamente  relacionadas  às  políticas  educacionais  neoliberais  da

década de 1990 no Brasil, associadas ao processo de reestruturação produtiva e

teoria do capital humano, traça o caminho da formação através das exigências do

mundo  produtivo.  Sendo  assim,  as  competências  e  habilidades  exigidas  do

licenciado em computação estão ligadas a essas concepções.

No  que  diz  respeito  às  competências  específicas,  afirma-se  que  esse

profissional deverá “[…] tratar as áreas de computação e de educação, como áreas

formativas  de  competências,  para  desenvolver  o  uso  educacional  efetivo  das

ferramentas computacionais, de maneira integrada a problemas em outros domínios

de  conhecimentos”  (SBC,  2002,  p.  6).  A  formação  do  professor  da  área  está

alicerçada  em  uma  compreensão  de  que  as  tecnologias  da  informação  e

comunicação estão colocadas e que a educação deve se utilizar delas. Ou seja, o

entendimento da tecnologia como ferramenta. No entanto, é perceptível a incursão

em uma análise mais relacional da formação desse trabalhador, buscando destacar

a especificidade da formação do licenciado em relação aos bacharéis da área. 

Em agosto de 2003, na Assembleia Geral da SBC realizada em Campinas,

foi  aprovado o  Currículo  de  Referência  da  SBC para  Cursos de Graduação em

Computação e Informática52. Ao traçar o perfil profissional, subdividido em “Aspectos

Gerais”,  “Aspectos  Técnicos”  e  “Aspectos  Ético-sociais”,  o  documento  destaca

exigências  como:  inovação,  evolução  do  setor,  atualização  tecnológica.  Esse

Currículo de Referência é bastante conciso e apresenta poucos elementos para a

identificação da concepção de tecnologia. No entanto, o mesmo foi atualizado em

2005, a versão que analisaremos na sequência.

O  Currículo  de  Referência  da  SBC  para  Cursos  de  Graduação  em

Bacharelado  em  Ciência  da  Computação  e  Engenharia  de  Computação53 foi

aprovado em Assembleia da instituição em 2005.   Na Introdução apresenta-se o

histórico de discussão e evidencia-se que esse Currículo diz respeito à atualização

da versão de 2003. No Escopo, destaca-se que “[…] entende-se por Computação ou

Informática  o  corpo  de  conhecimento  a  respeito  de  computadores,  sistemas  de

52 Organizado em nove partes: 1) Introdução; 2) Escopo; 3) Organização; 4) Perfil do Profissional; 5)
Estruturação das Matérias; 6) Relação das Matérias; 7) Detalhamento das Matérias; 8) Construção de
Currículos; 9) Outros aspectos na implantação de um curso.

53 Organizado  em 9  itens:  1)  Introdução;  2)  Escopo;  3)  Organização;  4)  Perfil  Profissional;  5)
Construção de Currículos;  6)  Outros aspectos na implantação de um curso;  7)  Estruturação das
Matérias; 8) Relação das Matérias; e 9) Detalhamento das Matérias.
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computação e  suas aplicações,  englobando aspectos  teóricos,  experimentais,  de

modelagem e de projeto” (SBC, 2003, p.1).

O Perfil Profissional, item 4 do documento, delineia as expectativas sobre o

trabalhador  da  área.  Esse  item  é  subdividido  em  “Aspectos  Gerais”,  “Aspectos

Técnicos”  e  “Aspectos  Ético-Sociais”.  Nos  Aspectos  Gerais  afirma-se  que  os

profissionais da área devem ter as seguintes características:

-  Capacidade para aplicar seus conhecimentos de forma independente e
inovadora, acompanhando a evolução do setor e contribuindo na busca de
soluções nas diferentes áreas aplicadas; 
-  Formação  humanística  permitindo  a  compreensão  do  mundo  e  da
sociedade, e o desenvolvimento de habilidades de trabalho em grupo e de
comunicação e expressão; 
- Formação em negócios, permitindo uma visão da dinâmica organizacional;
- Preocupação constante com a atualização tecnológica e com o estado da
arte; 
- Domínio da língua inglesa para leitura técnica na área; e 
-  Conhecimento  básico  das  legislações  trabalhista  e  de  propriedade
intelectual (Currículo de Referência da SBC, 2005, p. 2).

É possível destacar a preocupação da SBC com um sujeito adequado aos

interesses do atual  estágio de desenvolvimento do capitalismo, em que palavras

como “inovação”, “negócios” e “dinâmica organizacional” são imperativas. No que

concerne  à  categoria  Trabalho,  podemos  afirmar  que  a  mesma  pode  ser

compreendida como atividade, sendo relacionada no texto com dinâmicas de grupo.

No  último  item,  apresenta-se  a  necessidade  de  conhecimento  das  legislações

trabalhistas, denotando o sentido de direitos profissionais. A Tecnologia aparece de

forma neutra e determinista no termo “atualização tecnológica”, como se fosse um

ente superior ao qual os profissionais devem estar sempre atentos.

Nos  “Aspectos  Técnicos”  do  Perfil  Profissional  são  elencados  alguns

conhecimentos fundamentais. Entre eles, chama a atenção o último: “Critérios para

seleção  de  software e  hardware adequados  às  necessidades  empresariais,

industriais, administrativas de ensino e de pesquisa”. Nesse aspecto, e não seria

diferente  localizando  tal  Currículo  historicamente,  há  claramente  a  opção  da

formação para o mercado de trabalho. O Currículo de Referência da SBC evidencia

o  objetivo  formativo:  adequar  sujeitos  à  ocupação  imediata  de  um  espaço  no

processo produtivo. Essa opção revela a função da educação, inclusive a superior,

no capitalismo, e demonstra seu distanciamento de uma perspectiva de ser humano

integral,  omnilateral,  perspectiva  também possível  no  campo  do  currículo  e  que
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corresponderia de forma mais adequada aos interesses da classe trabalhadora.

Já nos “Aspectos Ético-Sociais” define-se, entre seus princípios, a exigência

de “[…] ter  uma visão humanística crítica e consistente sobre o impacto de sua

atuação  profissional  na  sociedade”  (SBC,  2005).  O  documento  não  define,  no

entanto, o que é uma visão humanística crítica e nem quais seriam os possíveis

impactos da atuação desses profissionais na sociedade. Nesse sentido, podemos

entender  um  limite  –  mesmo  permeado  pela  contradição,  no  que  concerne  ao

delineamento dessa entidade sobre a formação desse trabalhador.

O documento, bastante conciso, pouco diz sobre Trabalho e Tecnologia, o

que também representa um dado: não haver atenção sobre essas categorias nos

possibilita múltiplas análises. Uma delas é a de que o Trabalho não diz respeito a

esses trabalhadores, sendo preferível a definição de Profissão. E ainda, de que a

Tecnologia já está dada, logo tais trabalhadores precisam somente adaptar-se a ela.

Em nenhum momento o Currículo de Referência menciona a possibilidade desses

trabalhadores,  em  seus  termos  profissionais,  intervirem  na  compreensão  da

Tecnologia em seu processo de formação ou mesmo de atuação profissional.

Podemos considerar,  assim, que há uma visão fetichizada da Tecnologia,

numa  perspectiva  de  determinismo  tecnológico.  O  modelo  social  que  produz  o

fetiche da mercadoria produz, por consequência, o fetiche da tecnologia. Novaes e

Dagnino  (2004)  discorrem  sobre  esse  fetiche  acerca  da  tecnologia  e  a  análise

majoritariamente a-histórica produzida pela sociedade capitalista, em que se constrói

uma  naturalização  dos  artefatos  tecnológicos,  isentando-os  dos  elementos

históricos,  sociais  e  políticos  inerentes  à  sua  produção.  Para  analisar  essa

neutralização, os autores recorrem a Feenberg (2002), que afirma a incorporação

dos  valores  da  sociedade  industrial  na  tecnologia,  imprimindo  na  técnica  sua

hegemonia econômica e social. Dessa forma, “[…] a racionalidade técnica situa-se,

portanto, numa interseção entre a ideologia e a técnica em que ambas se juntam

para controlar os seres humanos e recursos” (NOVAES e DAGNINO, 2004, p. 194).

5.3.2 Diretrizes Curriculares dos cursos de Bacharelado em Ciência da Computação,

Engenharia de Computação, Engenharia de Software e Sistemas de Informação e 

dos cursos de Licenciatura em Computação: uma análise crítica



170

As  Diretrizes  Curriculares  dos  cursos  de  Bacharelado  em  Ciência  da

Computação, Engenharia de Computação, Engenharia de  Software e Sistemas de

Informação  e  dos  cursos  de  Licenciatura  em  Computação,  a  partir  de  então

denominadas somente de Diretrizes Curriculares, foram aprovadas pelo Conselho

Nacional de Educação através do Parecer  CNE/CES nº 136, em 09 de março de

201254. Esse Parecer remete ao relatório elaborado para a produção das DCN que

encontra-se  disponível  na  página  da  SBC  como  um  documento  de  Consulta

Pública55, do qual são transcritos alguns trechos no Relatório. Diante disso, podemos

concluir que a SBC teve um papel relevante na elaboração do documento e que, de

certa forma, os seus Currículos de Referência constituíram-se como base para a

construção  das  Diretrizes.  Abaixo,  resumimos  em  um  quadro  a  estrutura  do

Documento:

Diretrizes Curriculares dos cursos de Bacharelado em Ciência da Computação, Engenharia
de Computação, Engenharia de Software e Sistemas de Informação e dos cursos de

Licenciatura em Computação

Relatório

1 -  Perfil dos Egressos

1.1 “Perfil Geral dos Egressos dos Cursos de Bacharelado e 
de Licenciatura”

1.2 “Perfil dos Egressos dos Cursos de Bacharelado em 
Ciência da Computação”

1.3 “Perfil dos Egressos dos Cursos de Bacharelado em 

54  O Parecer nº136, apesar de ter sido aprovado em 2012, foi homologado pelo MEC somente em
28 de outubro de 2016 – mais de 4 anos após sua aprovação. Durante a realização da pesquisa,
entramos em contato por e-mail,  em junho de 2015, com o Prof.  Dr.  Daltro José Nunes,  que foi
coordenador  da  elaboração  das  DCN,  para  perguntar  sobre  a  demora  na  homologação  do
documento. O prof. afirmou que também compartilhava da estranheza sobre essa demora, mas que
não sabia os motivos e que a nova diretoria da SBC havia solicitado uma audiência com o ministro
para pedir esclarecimentos.

55 O Documento  de  Consulta  Pública  era  composto  por  19  itens,  a  saber:  I  -  Do  Histórico  da
Computação, do Computador e dos Cursos; II - Dos Benefícios para a Sociedade dos Cursos de
Bacharelado e de Licenciatura; III - Organização dos Cursos de Bacharelado e de Licenciatura; IV -
Acompanhamento e Avaliação dos Cursos de Bacharelado e de Licenciatura; V - Da Metodologia de
Ensino; VI - Formação Humanística e Social; VII - Das Atividades Complementares; VIII - Do Estágio
e do Trabalho de Conclusão de Curso; IX - Do Perfil geral dos Egressos dos Cursos de Bacharelado e
de Licenciatura; X - Competências e Habilidades Gerais dos Egressos dos Cursos  de Bacharelado e
de Licenciatura; XI - Dos Cursos de Bacharelado em Ciência da Computação; XII - Dos Cursos de
Computação; XIII - Dos Cursos de Bacharelado em Engenharia de  Software; XIV - Dos Cursos de
Licenciatura em Computação; XV - Dos Cursos de Bacharelado em Sistemas de Informação; XVI -
Conteúdos Curriculares da Formação Tecnológica e Básica para todos os Cursos de Bacharelado e
de Licenciatura; XVII -  Carga Horária dos Cursos; XVIII  - Propostas de Diretrizes Curriculares de
Novos Cursos; e XIX - Uniformização de Planos Políticos Pedagógicos de Novos Cursos.



171

Engenharia de Computação”

1.4 “Perfil dos Egressos dos Cursos de Bacharelado em 
Engenharia de Software”

1.5 “Perfil dos Egressos dos Cursos de Bacharelado em 
Sistemas de Informação”

1.6 “Perfil dos Egressos dos Cursos de Licenciatura em 
Computação”

2 -  Competências e Habilidades

2.1 Competências e Habilidades Gerais dos Egressos dos 
Cursos de Bacharelado e de Licenciatura

2.2 Competências e Habilidades dos Egressos dos Cursos 
de Bacharelado em Ciência da Computação.

2.3 Competências e Habilidades dos Cursos de Bacharelado
em Engenharia de Computação

2.4 Competências e Habilidades dos Egressos dos Cursos 
de Bacharelado em Engenharia de Software.

2.5 Competências e habilidades dos Egressos dos Cursos 
de Bacharelado em Sistemas de Informação.

2.6 Competências e Habilidades dos Egressos dos Cursos 
de Licenciatura em Computação.

3 -  Projetos Pedagógicos, 
Organização Curricular e Conteúdos 
Curriculares

3.1 Conteúdos Curriculares da Formação Tecnológica e 
Básica para todos os Cursos de Bacharelado e de 
Licenciatura

3.2 Conteúdos Curriculares da Formação Tecnológica e 
Básica dos Cursos de Bacharelado em Ciência da 
Computação

3.3 Conteúdos Curriculares da Formação Tecnológica e 
Básica dos Cursos de Bacharelado em Engenharia de 
Computação

3.4 Conteúdos Curriculares da Formação Tecnológica e 
Básica dos Cursos de Bacharelado em Engenharia de 
Software.

3.5 Conteúdos Curriculares da Formação Tecnológica e 
Básica dos Cursos de Bacharelado em Sistemas de 
Informação

3.6 Conteúdos Curriculares da Formação Tecnológica e 
Básica dos Cursos de Licenciatura em Computação

4 - Estágio Supervisionado e Trabalho de Curso

5 - Atividades Complementares

6 - Carga Horária

7 - Acompanhamento e Avaliação

Quadro 6:  Estrutura  das  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  dos  cursos  de  Bacharelado  em
Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Engenharia de  Software e Sistemas de
Informação  e  dos  cursos  de  Licenciatura  em  Computação  -  Parecer  CNE/CES  nº  136,  de
09/03/2012
Fonte: Elaboração própria

O  relator,  Paulo  Monteiro  Vieira  Braga  Barone,  apresenta  as Diretrizes

Curriculares iniciando com um relato o histórico de elaboração da proposta, que foi
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sistematizada  em  1999,  sendo  retomado  o  debate  no  Simpósio  Brasileiro  de

Informática na Educação em 2006. Em 2010 foi constituído o Grupo de Trabalho56

que apresentou a proposta para consulta pública em janeiro de 2011 e finalizou com

o Relatório Final  em julho de 2011.  Na continuidade do Relatório,  Barone insere

trechos extraídos do Relatório Final que correspondem ao documento de Consulta

Pública disponibilizado pela SBC, conforme mencionamos.

Do Relatório Final de Atividades do GT foram extraídos alguns trechos que

podem ser considerados para entender as concepções e pressupostos teóricos em

que se ancora a elaboração das Diretrizes. O item “Dos Benefícios para a Sociedade

dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura” inicia sendo intitulado a partir de uma

concepção substantivista que coloca na Ciência e Tecnologia um caráter moral de

beneficiamento da sociedade por sua existência. O primeiro parágrafo já demonstra

um olhar quase a-histórico para o artefato computador, considerando que o associa

à dependência que as pessoas têm do computador e dos sistemas computacionais,

de seu papel no progresso da ciência, da sua função de transformação de outros

campos do conhecimento e de sua relevância no que chamam de “surpreendente

papel para a compreensão do ser humano”:

Os  computadores  têm  um  papel  fundamental  na  sociedade.  Estão
presentes, na Educação, nas comunicações, na saúde, na gestão, nas artes
e  na  pesquisa.  Hoje,  praticamente,  todos  os  dispositivos  elétricos
incorporam um processador. A invenção do computador no século 20 é um
evento  único  em  um  milênio  comparável,  em  importância,  ao
desenvolvimento da escrita ou da imprensa. Não é um exagero dizer que a
vida das pessoas depende de sistemas de computação e de profissionais
que os mantêm,  seja  para dar  segurança na estrada e no ar  ou ajudar
médicos a diagnosticar e tratar problemas de saúde, seja com um papel
fundamental  no  desenvolvimento  de  novas  drogas.  O  progresso  no
conhecimento da genética ou da criação de uma vacina requer profissionais
que  pensem  em  termos  de  Computação  porque  os  problemas  são
insolúveis  sem  isso.  Mais  frequentemente,  profissionais  de  computação
estão  trabalhando  com  especialistas  de  outras  áreas,  projetando  e
construindo sistemas de computação para os mais diversos aspectos da
sociedade.  Métodos computacionais  têm,  também,  transformado campos
como  a  estatística,  a  matemática  e  a  física.  Embora  possa  parecer
surpreendente,  a  computação  também  pode  ajudar  a  entender  o  Ser
Humano.  O  sequenciamento  do  genoma  humano  em  2001  foi  uma
conquista marcante da biologia molecular, que não teria sido possível sem a
aplicação de técnicas de inteligência artificial, recuperação de informação e

56 O Grupo de Trabalho foi composto pelos Professores Daltro José Nunes (UFRGS), Marcelo Walter
(UFRGS,  Vice-presidente  da  Sociedade  Brasileira  de  Computação  -  SBC),  Mirela  Moura  Moro
(UFMG, Diretora de Ensino da SBC), Maria Izabel Cavalcanti Cabral (UFPB e UNIPE), Jorge Luis
Nicolas Audy (PUC-RS), Roberto da Silva Bigonha (UFMG). Colaboraram também diretamente com o
trabalho os Professores José Carlos Maldonado (UFSCar,  Presidente da SBC) e Murilo da Silva
Camargo (UnB e SESu/MEC)
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sistemas  de  informação.  A  modelagem,  simulação,  visualização  e
administração de imensos conjuntos de dados criaram um novo campo – a
ciência  computacional.  Avanços na  previsão  do  tempo,  por  exemplo,  se
devem  a  melhores  modelagens  e  simulações.  Nesse  novo  mundo
amplamente  conectado  novos  benefícios  se  impõem,  destaque  para  as
redes  sociais  online,  softwares que  permitem  a  construção  de
relacionamentos de grupos de pessoas baseados em interesses comuns
que  têm  desempenhado  um  papel  fundamental  na  sociedade  (BRASIL,
2012, p.2).

Obviamente, o modelo produtivo em que nos situamos historicamente tem

uma relação quase intrínseca com a computação. No entanto, é importante destacar

como  essa  relação  se  constitui.  O  Documento,  ao  afirmar  que  “[...]  a  vida  das

pessoas depende de sistemas de computação e de profissionais que os mantêm”,

não  debate  quais  pessoas  são  essas  e  porque  ou  como  essa  dependência  se

instaura. São todas as pessoas, indistintamente, que têm seu cotidiano atravessado

pelos sistemas computacionais? Como se dá esse atravessamento? Na forma de

domínio do objeto pelos sujeitos ou o contrário? Com vistas à inclusão ou à exclusão

de determinadas pessoas? Que entendimento de progresso científico e tecnológico

está  posto  nessa  relação?  Não  se  instauram  novas  formas  de  poder  ou  se

reconfiguram as  velhas  relações  de  poder  instituídas  na  sociedade  através  dos

sistemas computacionais?

Esse debate está colocado no campo CTS, a fim de se tentar compreender

como a tecnologia relaciona-se com a sociedade. Fica evidente o entendimento de

que os sistemas computacionais correspondem ao que pode ser considerado alta

tecnologia (devido ao seu caráter voltado à inovação e estar sempre associado à

produção  e  pesquisa  das  chamadas  tecnologias  de  ponta),  especialmente

considerando como o senso comum imediatamente relaciona tecnologia a artefatos

computacionais.  Diante  disso,  problematizar  a  concepção posta  nos documentos

orientadores da formação de profissionais da área é muito importante para que o

campo CTS avance nas discussões sobre a relação entre Tecnologia e Sociedade.

Essa  questão  também  está  absolutamente  ligada  aos  debates  do  campo  do

Trabalho,  se  entendemos  a  tecnologia  como  resultante  das  relações  sociais  de

produção. Logo, há uma possível articulação a ser feita no processo formativo de

trabalhadores  da  área,  com  a  finalidade  de  reduzir  os  discursos  neutros  ou

deterministas de forma naturalizada. Tais discursos podem até ser feitos se forem

compreendidos como expressão de determinados interesses, considerando que os

mesmos representam uma perspectiva de classe bem definida.
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Na  sequência  são  especificados  o  que  o  documento  apresenta  como

benefícios de cada um dos cursos de formação na área: Ciência da Computação,

Engenharia  de Computação,  Engenharia  de  Software,  Sistemas de Informação e

Licenciatura em Computação. É válido destacar que o termo “benefícios” preconiza

uma perspectiva dicotômica, prevendo noções de bem e mal, e assim, voltando-se a

uma concepção  substantivista  de  tecnologia,  conforme debatemos no capítulo  4

dessa  tese.  As  especificidades  apresentadas  no  documento  demonstram alguns

aspectos da divisão técnica do trabalho nessa área. No entanto, consideramos que

essa questão está mais delimitada no processo formativo que na prática do trabalho,

já  que  muitos  trabalhadores  desenvolvem  atividades  iguais  com  formação

diferenciada,  conforme  pudemos  observar  em  nossa  pesquisa  (vide  dados

apresentados  no  capítulo  2).  Essa  questão  pode  ser  específica  da  realidade

periférica do Brasil. Mas, o que se tem nos discursos de profissionais da área é que

o  domínio  de  conhecimentos  sobre  o  trabalho está  mais  relacionado ao  próprio

trabalho que às definições profissionais dos cursos – como veremos no próximo

capítulo.

Ao  nosso  ver,  outro  elemento  que  poderia  ser  debatido  é  se  há,  nas

diferentes formações, uma clara divisão entre trabalho mais complexo e intelectual

do que seria mais operacional – o que não é escopo do documento. Essa questão,

no  entanto,  precisaria  ser  investigada  a  partir  de  uma  análise  minuciosa  e

comparativa dos cursos, o que não cabe para o momento considerando os limites

dessa tese. Entretanto, uma hipótese acerca dessa questão é que se o processo

formativo  não  define  necessariamente  a  prática  do  trabalho,  como  destacado

anteriormente,  pouco  interfere  a  existência  de  uma  formação  mais  destinada  a

funções mais operacionais em relação a funções mais intelectuais,  se em última

instância a prática do trabalho é que define a divisão técnica do mesmo. A única

limitação  estaria  na  apropriação  de  conhecimentos  mais  complexos  em  alguns

cursos  em relação  a  outros,  que  também não  tem muita  interferência  no  fazer

cotidiano dos trabalhadores se comprovado que a maior parte da aprendizagem se

faz no próprio trabalho, de acordo com os dados levantados em nossa pesquisa

quantitativa.

Na  parte  do  texto  dedicada  à  discussão  “Da  metodologia  de  ensino”,

podemos  destacar  uma  miscelânea  de  correntes  pedagógicas,  que  pode  ser

explicada  provavelmente por um  conhecimento pouco aprofundado dessas teorias.
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No  entanto,  a  presença  de  determinadas  categorias  indicam o  quanto  algumas

teorias têm seus usos mais evidenciados em detrimento de outras. Destaca-se no

início do parágrafo que a “metodologia de ensino deve ser centrada no aluno como

sujeito da aprendizagem e apoiada no professor como facilitador do processo de

ensino-aprendizagem” (BRASIL, 2012, p.4). Essa afirmação pode estar vinculada a

perspectivas construtivistas. 

O professor facilitador se confronta com um outro termo também requerido

do docente no texto: o professor mediador. Aparentemente, a mediação aqui não

tem  muita  relação  com  teorias  do  campo  histórico-cultural,  considerando  que  o

documento  afirma  outros  requisitos  incompatíveis  com  essa  concepção  de

educação:

O professor deve mostrar, ainda, as aplicações dos conteúdos teóricos, ser
um mediador, estimular a competição, a comunicação, provocar a realização
de trabalho  em equipe,  motivar  os  alunos  para  os  estudos e orientar  o
raciocínio e desenvolver as capacidades de comunicação e de negociação
(BRASIL, 2012, p.4).

A presença do pilar  “aprender  a  aprender”  (ou  aprender  a  conhecer)  de

Delors57 também se destaca. De forma geral, o que se pode afirmar é uma forte

presença da Pedagogia das Competências, representada por marcas ideológicas da

reestruturação produtiva importadas para a educação, em que a comunicação e a

competitividade  se  estruturam  como  conceitos  fundantes  para  a  formação  de

sujeitos aptos às exigências do mercado, em que polivalência e empreendedorismo

são palavras de ordem. Essa perspectiva, articulada com teorias da aprendizagem

associadas ao construtivismo,  indica  a  hegemonia  das  teorias  do capital  para  a

educação e, de forma especial, para a formação de trabalhadores.

O item “Formação  Humanística  e  Social”  (BRASIL,  2012,  p.5)  apresenta

muitos  elementos  importantes  de serem observados.  Ao evidenciar  qual  o  olhar

dessa  área  de  formação  para  o  perfil  dos  egressos,  tem-se  uma  defesa  de

determinadas concepções.  Ao defender que a computação permeia praticamente

57 O  documento  “Educação  um  tesouro  a  descobrir:  Relatório  para  a  UNESCO  da  Comissão
Internacional sobre educação para o século XXI”, conhecido como Relatório Delors, foi organizado
por Jacques Delors, juntamente com especialistas em educação de vários países, em 1996 e indica
as orientações da Unesco, alinhadas aos interesses de outros organismos internacionais,  para a
educação, especialmente no que concerne à formação de sujeitos que possam se adaptar às novas
configurações sociais. O capítulo 4, intitulado “Os quatro pilares da educação” (a saber: Aprender a
conhecer; Aprender a fazer; Aprender a viver juntos; e Aprender a ser) tornou-se o “manual” para as
políticas educacionais dos países em desenvolvimento.
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todas as atividades da vida humana, o documento esquece-se de mencionar que

fala-se de uma sociedade específica: a ocidental capitalista. Apesar de sabermos

que a inserção das tecnologias computacionais não se restringe à hegemonia do

capital,  e que com a mundialização é cada vez mais difícil  a distinção do que é

alheio a esse modelo, talvez fosse importante destacar que não se deve naturalizar,

muito  menos  numa  formação  humanística  e  social,  que  todas  as  sociedades

trabalham, educam ou têm seu lazer permeado pela computação. Mesmo porque,

até no centro do capitalismo ou nas periferias em desenvolvimento, muitos sujeitos

estão alijados dos seus “benefícios”.

A  Computação  permeia  praticamente  todas  as  atividades  humanas,
incluindo  trabalho,  lazer,  saúde,  educação  e  comunicação,  cabendo  aos
profissionais da Área a responsabilidade pelo desenvolvimento de soluções,
ferramentas e processos coerentes com valores éticos e interesse social, e
que  também  busquem o  bem-estar  do  homem  e  o  avanço  tecnológico
(BRASIL, 2012, p.5).

No  texto,  atribui-se  aos  profissionais  da  área  a  responsabilidade  por

soluções coerentes com valores éticos e de interesse social, buscando o bem-estar

do ser humano e o avanço tecnológico. No entanto, valores éticos e interesse social

são  categorias  bastante  polissêmicas  no  modo  de  produção  capitalista.

Considerando  a  distinção  de  classes,  ou  mesmo  dos  segmentos  das  classes,

podemos  afirmar  que  o  interesse  social  da  classe  proprietária  choca-se

definitivamente com os interesses da classe trabalhadora. Nesse mesmo sentido,

valores  éticos  não  são  universais,  mas  estão  vinculados  a  interesses  políticos,

religiosos, culturais e, sobretudo, econômicos.

Atribui-se, também, o nível de competência dos profissionais à realização

indispensável de alguns estudos que são descritos na sequência. O primeiro deles é

a história da computação para compreender a “evolução histórica da área”. O termo

evolução pode ser entendido como marca de uma perspectiva linear dos estudos da

história. O termo evolução é recorrente no texto e também aponta-se a importância

de avaliar e conhecer as “tendências evolucionárias”. É possível deduzir disso que

entende-se que há um caminho ascendente da história, linear, e que está atrelado

ao acúmulo de ciência e tecnologia que levam, necessariamente, a um ponto mais

evoluído que o anterior. Na análise de Smith e Marx, essa concepção própria do

determinismo tecnológico oculta os elementos ideológicos de reprodução da ordem
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social. Os autores afirmam que 

[…] Se considera, pues, que los inventos, una vez que se introducen em la
sociedad,  adquieren  vida  própria.  Por  ejemplo,  la  continua  mejora  del
ordenador ha seguido una especie de lógica interna (una lógica plasmada
em los componentes materiales que lo constituyen y en su diseño), por lo
que cada “generación” de aumentos de la sofisticación de los ordenadores
ha  llevado,  em  una  secuencia  aparentemente  predeterminada,  a  la
seguiente. A medida que se difunde el uso del ordenador, son cada vez más
numerosas las instituiciones que tienen que reconfigurar sus atividades para
adecuarlas a las nuevas capacidades y limitaciones que este crea. Y en ese
processo la sociedad  en su conjunto se vuelve cada vez más dependiente
de  grandes  sistemas  técnicos  intricadamente  interrelacionados.  Todo  el
tramado – un sistema de sistemas o megasistema – se convierte em el
armazón  tecnológico  indispensable  de  la  economía.  Su  continuo
funcionamento es una condición previa necesaria para la reprodución de
todo el orden social (SMITH e MARX, 1996, p. 13 e 14)58.

Logo  na  sequência  do  documento,  aparecem como requisito  os  estudos

sobre Empreendedorismo, a centralidade nas demandas do mercado e a questão da

inovação:

O estudo de Empreendedorismo para prover o profissional de Computação
não só da capacidade de produzir soluções competentes para as demandas
de mercado, mas também da capacidade de alterar o estado do mercado
com propostas criativas e inovadoras.  Para isso,  os egressos devem ter
essas  capacidades,  reconhecendo  e  aproveitando  oportunidades  de
negócio e criando empreendimentos de sucesso (BRASIL, 2012, p.5).

Ao analisar a inserção do empreendedorismo nas políticas de formação, Cêa

e Luz (2006) destacam como essa ideia “[...] se coaduna com o movimento em curso

de  esvaziamento  do  sentido  científico-tecnológico  da  escolarização  e  de

individualização  da  condição  social  dos  sujeitos,  representado  por  propostas

sustentadas no pragmatismo”.  Os autores fazem a análise da obra de Fernando

Dolabela (2003 apud CÊA e LUZ, 2006) que defende a Pedagogia Empreendedora e

demonstram como são construídos elementos ideológicos de responsabilização dos

indivíduos por seus “sucessos” e “fracassos”, imprimindo o liberalismo na formação

58 Em  tradução  livre:  “[...]  Considera-se,  então,  que  as  invenções,  uma  vez  introduzidas  na
sociedade, adquirem vida própria. Por exemplo, a melhoria contínua do computador seguiu um tipo
de lógica interna (uma lógica incorporada nos componentes materiais que o constituem e em seu
projeto), de modo que cada "geração" de melhorias na sofisticação dos computadores tenha levado,
em uma seqüência aparentemente predeterminada, para a próxima. À medida que se difunde o uso
do computador, há cada vez mais instituições que precisam reconfigurar suas atividades para adaptá-
las às novas capacidades e limitações que isso cria. E nesse processo, a sociedade como um todo se
torna cada vez mais dependente de grandes sistemas técnicos intrinsecamente inter-relacionados.
Toda  a  trama  -  um  sistema  de  sistemas  ou  megasistema  -  torna-se  o  quadro  tecnológico
indispensável da economia. O seu funcionamento contínuo é uma pré-condição necessária para a
reprodução de toda a ordem social” (SMITH e MARX, 1996, pp. 13 e 14).
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dos  trabalhadores  e  desconsiderando  as  questões  históricas  e  sociais,

especialmente,  a  luta  de  classes  e  diferenças  substanciais  entre  os  processos

formativos de sujeitos oriundos das diferentes classes sociais.

A  ideia  de  que  os  cursos  devem  formar  sujeitos  capazes  de  “criar

empreendimentos de sucesso” indica uma perspectiva ideológica para a formação,

já que não indica somente uma adequação formativa para operários dos sistemas

computacionais, mas também o aspecto de ascensão social pela formação. Essa

questão ideológica se reforça a partir de exemplos isolados de jovens criadores de

grandes empreendimentos no ramo da informação, que se tornam milionários antes

mesmo da conclusão de suas graduações, como o caso dos donos do Facebook e

Google. No ramo da tecnologia da informação, esse quesito ideológico se amplia

especialmente por conta de modelos de inovação e ascensão rápida a partir da ideia

de “um bilhão de dólares”,  geralmente vinda de jovens “nerds”  empreendedores,

destacando os considerados casos de sucesso do Vale do Silício, por exemplo. No

entanto, conforme debatido no Capítulo 4 a partir dos estudos de Marques (2014),

esses casos continuam sendo exceção e não regra. Os discursos do mercado em

torno de carreiras que permitem elevados ganhos e de que há ausência de força de

trabalho  suficientemente  qualificada  são  para  forçar  o  aumento  pela  procura  de

formação na área, aumentando por conseguinte a oferta de força de trabalho e,

assim, reduzindo os salários do setor.

Na  sequência,  as  Diretrizes  apresentam  a  necessidade  do  estudo  de

questões éticas:

O estudo  das  questões  éticas  para  prover  o  profissional  dos  limites  no
desenvolvimento  e  no  uso  dos  computadores  e  das  tecnologias  de
computação. Pela ética pode-se identificar e divulgar questões e problemas
ligados  ao  exercício  profissional.  Deve-se  estudar  como  abordar  essas
questões e problemas, visando avançar seu conhecimento e entendimento,
identificando conflitos e concebendo soluções (BRASIL, 2012, p.5).

Dagnino e Dias afirmam que 

[…] entender a ética como um filtro exógeno e ex post capaz de impedir o
'mau uso'  do conhecimento por  determinados atores sociais  e  assegurar
que o conhecimento seja  usado para o  bem da sociedade significa,  em
essência, admitir  a neutralidade da ciência e da tecnologia (DAGNINO e
DIAS, 2007, p. 380).

Ou seja, os elementos apresentados nas Diretrizes são condizentes com a
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ideia  de  que a  “boa aplicação”  da  tecnologia  leva,  necessariamente,  a  um bem

social, o que implica em uma concepção de neutralidade da mesma. Em seguida, o

texto  apresenta  ser  importante  a  análise  dos  impactos  da  automação,  como

podemos acompanhar:

[…]  O estudo  dos Impactos  da Automação na Sociedade para prover  o
profissional  de  computação  do  conhecimento  das  influências  sociais  e
individuais,  sejam negativas  ou  positivas,  causadas pelos computadores.
Aspectos  fundamentais  que  devem  ser  discutidos  são:  a  influência  do
computador sobre a mentalidade dos programadores e usuários; o problema
da  automação  como  mecanismo  para  substituir  o  trabalho  humano;  o
problema  da  inclusão  digital;  o  uso  de  computadores  na  educação;
qualidade da informação disponível na Internet; os efeitos sociais negativos
e positivos da profissão; influências perniciosas dos computadores sobre a
mente dos seus usuários e profissionais (BRASIL, 2012, p. 5).

Essas  questões  são,  evidentemente,  fundamentais  no  atual  contexto

econômico e social e revelam uma preocupação importante do documento com a

formação  de  profissionais  atentos  às  problemáticas  oriundas  da  automação  em

nossa sociedade. Muito brevemente, é mencionada a relação entre automação e

trabalho humano, mas nesse caso sem qualificar tal substituição como positiva ou

negativa, como foi feito em outras questões. Marcas deterministas também podem

ser observadas, considerando que o sujeito da influência, perniciosa ou não, é o

computador,  sendo os usuários e profissionais determinados pelos benefícios ou

malefícios da máquina.

No que concerne ao estudo de sociologia, o documento afirma que esta é

fundamental

[…]  para  prover  o  profissional  de  computação  de  posição  crítica  nos
aspectos  da  vida  social  e  cultural  da  qual  os  profissionais  fazem parte;
particularmente  importante,  é  o  estudo  dos  desafios  colocados  pelas
inovações  tecnológicas  e  mudanças  na  organização  do  trabalho,  das
mudanças  no  seu  conteúdo,  necessidade  de  novas  exigências  de
qualificações  impostas  pelas  novas  tecnologias  e  o  desenvolvimento  do
espírito crítico no sentido de uma qualificação baseada no desenvolvimento
autêntico e integral do sujeito como indivíduo e como ator social, postulando
não só a sua inserção mas também a compreensão e o questionamento do
mundo tecnológico e do mundo sociocultural  que o circunda. O enfoque
sociológico  não  pode  prescindir  da  análise  das  novas  competências
necessárias aos profissionais diante das mudanças no mundo do trabalho
(BRASIL, 2012, p.5).

Esse trecho, demonstra que a compreensão sociológica deve ser subalterna

às competências definidas como necessárias. O documento segue apresentando um
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destaque ao estudo da Filosofia como possibilidade de ampliar a compreensão da

realidade e evidencia-se que o estudo da computação deve transcender as técnicas,

exigindo a compreensão do processo de construção do conhecimento.

As DCN seguem com o item “Perfil dos Egressos”59 e no que concerne ao

Perfil Geral, defendem que

[…] Os cursos de bacharelado e de licenciatura da área de Computação
devem assegurar a formação de profissionais dotados: 
1.  do  conhecimento  das  questões  sociais,  profissionais,  legais,  éticas,
políticas e humanísticas; 
2.  da  compreensão  do  impacto  da  computação  e  suas  tecnologias  na
sociedade no que concerne ao atendimento e à antecipação estratégica das
necessidades da sociedade; 
3.  da  visão  crítica  e  criativa  na  identificação  e  resolução  de  problemas
contribuindo para o desenvolvimento de sua área; 
4.  da  capacidade  de  atuar  de  forma  empreendedora,  abrangente  e
cooperativa no atendimento às demandas sociais da região onde atua, do
Brasil e do mundo; 
5. da capacidade de utilizar racionalmente os recursos disponíveis de forma
transdisciplinar; 
6.  da  compreensão  das  necessidades  da  contínua  atualização  e
aprimoramento de suas competências e habilidades; 
7.  da  capacidade  de  reconhecer  a  importância  do  pensamento
computacional na vida cotidiana,  como também sua aplicação em outros
domínios e ser capaz de aplicá-lo em circunstâncias apropriadas; e 
8. da capacidade de atuar em um mundo globalizado do trabalho (BRASIL,
2012, p. 6).

Esse perfil esperado delineia características condizentes com as demandas

do mundo do trabalho no capitalismo flexível atual, especialmente no que se refere à

flexibilidade e polivalência. Nos tópicos 3, 4, 6 e 8 se apresenta a intrínseca relação

entre  a  formação  direcionada  pelo  documento  e  as  exigências  colocadas  pelo

modelo  produtivo.  A  ênfase  no  empreendedorismo  e  no  aprimoramento  das

competências e habilidades para atendimento do mercado são características das

exigências que o capital faz para a formação dos trabalhadores. A capacidade de

atuar em um mundo globalizado do trabalho pode se referir à adequação da classe

trabalhadora à precarização das condições de trabalho, reiteradas pelos processos

de reestruturação produtiva do capital, como já destacamos em tópico anterior.

Essas  exigências  também  se  apresentam  nos  perfis  específicos,

59 Dividido  em seis  subitens:  1.1  “Perfil  Geral  dos  Egressos  dos  Cursos  de  Bacharelado  e  de
Licenciatura”; 1.2 “Perfil dos Egressos dos Cursos de Bacharelado em Ciência da Computação”; 1.3
“Perfil  dos Egressos dos Cursos de Bacharelado em Engenharia de Computação”; 1.4 “Perfil  dos
Egressos dos Cursos de Bacharelado em Engenharia de  Software”;  1.5 “Perfil  dos Egressos dos
Cursos de Bacharelado em Sistemas de Informação”;  e  1.6 “Perfil  dos Egressos dos Cursos de
Licenciatura em Computação”.
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acompanhadas de conhecimentos técnico-científicos necessários ao exercício das

profissões.  Aos  cientistas  da  computação  e  engenheiros  da  computação  e  de

software, por exemplo, indica-se que “Reconheçam que é fundamental a inovação e

a criatividade e entendam as perspectivas de negócios e oportunidades relevantes”

(BRASIL, 2012). Mais uma vez, a inovação e o empreendedorismo são destaques e

indicam um dos  pontos  fundamentais  na  formação  de  profissionais  da  área,  de

acordo com as Diretrizes Curriculares. Sobre as Competências e Habilidades, Item 2

das Diretrizes Curriculares, assim como no Perfil,  há uma designação geral e as

específicas para cada área. Destaca-se, mais uma vez, a adaptação, adequação e

empreendedorismo. As competências e habilidades gerais preveem:

Os cursos de bacharelado e de licenciatura em Computação devem formar
profissionais  que  revelem  pelo  menos  as  competências  e  habilidades
comuns para: 
1. Identificar problemas que tenham solução algorítmica; 
2. Conhecer os limites da computação; 
3. Resolver problemas usando ambientes de programação; 
4. Tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e
das características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos
sistemas  de  computação  consciente  dos  aspectos  éticos,  legais  e  dos
impactos ambientais decorrentes; 
5. Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 
6. Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão
de tempo e competências organizacionais; 
7.  Preparar  e  apresentar  seus  trabalhos  e  problemas  técnicos  e  suas
soluções para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito);
8. Avaliar criticamente projetos de sistemas de computação; 
9.  Adequar-se  rapidamente  às  mudanças  tecnológicas  e  aos  novos
ambientes de trabalho; 
10. Ler textos técnicos na língua inglesa; 
11. Empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área
de atuação profissional; 
12. Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele
pode ser derivada (BRASIL, 2012, p. 9).

O Item 3 do Documento, referente aos “Projetos Pedagógicos, Organização

Curricular e Conteúdos Curriculares”, indica os requisitos do Projeto Pedagógico de

Curso (PPC) e reitera a autonomia universitária, afirmando que “[…] cada instituição

de ensino superior deve exercitar seu potencial criativo e inovador na elaboração do

seu projeto pedagógico”, desde que observado o seguinte:

Os  Projetos  Pedagógicos  dos  cursos  da  área  da  Computação  deverão
abranger,  de  forma  detalhada,  o  perfil  desejado  do  egresso,  as
competências,  as  habilidades,  as  atitudes,  os  conteúdos  curriculares,  a
organização curricular, o estágio curricular supervisionado ou o trabalho de
curso, quando couber, as atividades complementares, o acompanhamento e
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a avaliação, os requisitos para a obtenção do diploma e as relações que
existem entre esses componentes, sem prejuízo de outros elementos que
tornem o projeto pedagógico mais abrangente. 
Os Projetos Pedagógicos deverão conter, ainda, 
-  Concepção,  justificativa  e  objetivos  gerais  e  específicos  do  curso,
contextualizados  em  relação  às  suas  inserções  institucional,  política,
geográfica e social; 
- Condições objetivas de oferta e vocação do curso; 
- Formas de realização da interdisciplinaridade; 
- Modos de integração entre teoria e prática; 
- Formas de avaliação e acompanhamento do ensino, da aprendizagem e
do curso; 
- Modos da integração entre graduação e pós-graduação, quando houver; 
- Incentivo à pesquisa, como instrumento para as atividades de ensino e de
iniciação científica; 
- Incentivo à extensão, de forma articulada com o ensino e a pesquisa; 
-  Regulamentação  das  atividades  relacionadas  com Trabalho  de  Curso,
quando houver, de acordo com as normas da instituição de ensino, em suas
diferentes modalidades; 
-  Concepção  e  composição  das  atividades  de  Estágio  Curricular
Supervisionado,  quando  houver,  contendo  suas  diferentes  formas  e
condições de realização, observado o respectivo regulamento; e
-  Concepção,  composição  e  regulamentação  das  Atividades
Complementares (BRASIL, 2012, p.13).

Esses  requisitos  retomam  elementos  já  apresentados  no  documento  e

tratam da estrutura dos Projetos Pedagógicos. As DCN ainda discorrem sobre os

conteúdos  curriculares  de  cada  uma  das  áreas  específicas  dos  cursos  de

computação e a relação entre teoria e prática é mencionada como determinante

para “o egresso adaptar-se, com visão crítica, às novas situações”. Já os itens 4, 5,

6 e 7 – Estágio Supervisionado e Trabalho de Curso; Atividades Complementares;

Carga  Horária;  e  Acompanhamento  e  Avaliação,  respectivamente  –  apresentam

questões operacionais sobre organização dos cursos. O que vale destacar é o papel

do setor produtivo, especialmente no que diz respeito ao Estágio, TCC e Atividades

Complementares, já que menciona-se repetitivamente a necessidade dos egressos

em assumir as funções do mercado de trabalho, adaptar-se ao mercado, prepar-se

para o mercado, reconhecer as atividades que realizarão no mercado, aplicar seus

conhecimentos em inovações para o mercado, etc.

As  marcas  do  determinismo  tecnológico  encontradas  no  documento  das

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos da área da computação, de certa

forma, podem indicar o encaminhamento formal para proposição dos cursos da área.

No entanto, é válido ressaltar que compreendemos que as orientações oficiais não

se realizam no processo formativo tal qual são apresentadas. Muitas mediações são

realizadas entre o que os documentos propõem e a realidade.  Nesse sentido,  a
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formação de trabalhadores da área pode ser ou não atravessada por essas e outras

concepções de tecnologia e trabalho, assim como podem negar tais perspectivas ou

ignorá-las.  De qualquer  forma,  é  importante  compreender  o  que  está  posto  nos

documentos e as contradições apresentadas nele e entre ele e o real da formação.

5.4 Características dos processos formativos em TI no Sudoeste do Paraná: 

cursos de graduação, demandas do setor produtivo e a qualificação dos 

profissionais de TI

Atualmente no Sudoeste do Paraná60 são ofertados 13 cursos presenciais61

na área de Tecnologia da Informação, sendo nove bacharelados, dos quais três são

cursos de engenharia; três cursos de tecnologia e um de licenciatura. Quando da

realização  do  projeto  inicial  dessa  pesquisa,  a  configuração  era  outra:  havia  14

cursos  na  área,  sendo  oito  bacharelados,  (duas  engenharias);  cinco  cursos  de

tecnologia  e  um  de  licenciatura.  Entre  2014  e  2017,  uma  nova  engenharia

(Engenharia  de  Software)  passou a ser  ofertada em uma IES privada,  uma IES

privada que ofertava um curso de Tecnologia encerrou suas atividades e uma outra

IES privada descontinuou a oferta de um curso de Tecnologia. Sendo assim, dois

cursos  de  Tecnologia  em  Sistemas  para  Internet  deixaram  de  ser  ofertados  no

processo de nossa pesquisa.

Os cursos estão distribuídos atualmente entre quatro instituições públicas

federais e sete instituições privadas de ensino superior – que serão identificadas por

número no decorrer de nossa análise. As IES estão localizadas nos municípios de

Pato  Branco  (PB),  Francisco  Beltrão  (FB),  Dois  Vizinhos  (DV),  Capanema (CP),

60 Segundo o IPARDES, com dados do IBGE Paraná de 2012, a Mesorregião Geográfica Sudoeste
Paranaense é composta por três Microrregiões: Microrregião Geográfica Capanema (composta por 8
municípios), Microrregião Geográfica Francisco Beltrão (composta por 19 municípios) e Microrregião
Geográfica  Pato  Branco  (composta  por  10 municípios).  No  entanto,  utilizaremos a  nomenclatura
Sudoeste do Paraná englobando não somente a Mesorregião Geográfica Sudoeste Paranaense, mas
também os municípios que compõem a Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná – AMSOP,
que congrega municípios da Microrregião Geográfica Palmas (integrante da Mesorregião Geográfica
Centro-sul  Paranaense).  Essa opção deve-se à compreensão de que a Associação representa a
identidade regional desses municípios, que se autodenominam sudoestinos.

61 Considerando  os  cursos  presenciais  cadastrados  no  Sistema  E-Mec,  http://emec.mec.gov.br/,
ofertados em municípios da região. Também estão disponíveis no Sistema E-Mec cursos ofertados na
Modalidade EAD, que não compõem o escopo de nossa pesquisa.
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Palmas (PL) e Clevelândia (CL). Pato Branco congrega o maior número de cursos

ofertados  na  área,  sendo  5  no  total,  sendo  2  em  uma  instituição  pública  e  3

distribuídos em duas IES privadas. Já Francisco Beltrão possui a oferta de 3 cursos

(1 em uma pública e 2 em duas IES privadas) e Dois Vizinhos tem 2, um em uma

IES pública e outra em uma IES privada.  Em Palmas somente uma IES pública

oferta curso na área, e em Clevelândia e Capanema há um curso em cada, ambos

em instituições de ensino privadas (Conforme Quadro 3, já apresentado no Capítulo

2 dessa tese).

De acordo com Pesquisa da AMSOP junto às instituições de ensino superior,

em fevereiro de 2014 eram 1.439 matrículas nos cursos da área de Tecnologia da

Informação na região, sendo que este número se altera a cada semestre com o

ingresso de novas turmas nos cursos existentes e com a criação de novos cursos

(por  exemplo,  os  dois  cursos  de  Engenharia  de  Software que  iniciaram  suas

atividades posteriormente à pesquisa), bem como com o encerramento de atividades

de alguns cursos (o caso dos dois cursos de Tecnologia em Sistemas para Internet

que  foram fechados  também após  a  realização  da  pesquisa  da  instituição).  De

qualquer maneira, a quantidade de cursos e matrículas, bem como a inserção dos

mesmos  em  várias  cidades  da  região,  demonstram  o  quanto  a  área  de  TI  é

reconhecidamente valorizada e demandada.

Em conversa  com os  coordenadores  dos  cursos  de  graduação  que  nos

concederam entrevista, no primeiro semestre de 2017 havia aproximadamente 1.132

estudantes matriculados em seus cursos, conforme o quadro a seguir:

Número aproximado de Matrículas

Curso IES Cidade Estudantes Matriculados

1 Sistemas de Informação IES 1  Pública Palmas 98

2
Tecnologia em Análise e

Desenvolvimento de
Sistemas

IES 2  Privada Clevelândia Não concedeu entrevista

3
Tecnologia em Análise e

Desenvolvimento de
Sistemas

IES 3  Pública Pato Branco 160

4 Engenharia de Computação IES 3  Pública Pato Branco 291

5 Sistemas de Informação IES 4  Privada Pato Branco 120

6
Tecnologia em Análise e

Desenvolvimento de
IES 5  Privada Pato Branco 150
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Sistemas

7 Engenharia de Software IES 5  Privada Pato Branco 35

8 Sistemas de Informação IES 6  Privada Dois Vizinhos 82

9 Engenharia de Software IES 7  Pública Dois Vizinhos 200

10 Sistemas de Informação IES 8  Privada Francisco Beltrão Não concedeu entrevista

11 Sistemas de Informação IES 9  Privada Francisco Beltrão Não concedeu entrevista

12 Licenciatura em Informática IES 10  Pública Francisco Beltrão 185

13 Sistemas de Informação IES 11  Privada Capanema Não concedeu entrevista

TOTAL (aproximado) 1.321

Quadro  7  – Número  aproximado  de  Matrículas  nos  Cursos  na  Área  de  Tecnologia  da
Informação da Região Sudoeste do Paraná – referente aos Cursos entrevistados
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados de pesquisa 

Não  foram  precisados  os  números  de  egressos,  mas  em  algumas

instituições foi mencionada uma média de 50% de egressos em relação ao número

de entrada (Curso de TADS da IES 3, por exemplo, que oferta o curso – com outras

nomenclaturas  –  desde  1987),  enquanto  em  outras  o  número  de  egressos  é

bastante inferior ao número de entradas (Curso de Licenciatura em Informática, da

IES 10, por exemplo, que tem uma entrada semestral de 44 estudantes desde o

segundo semestre de 2011, mas somente 8 egressos até a data da entrevista). Os

números  de  matriculados  se  aproximam  dos  dados  da  pesquisa  realizada  pela

AMSOP. Considerando que não obtivemos informações de 4 cursos ofertados na

região, é possível, inclusive, que a quantidade de matrículas tenha ultrapassado os

dados da AMSOP mesmo com o encerramento de dois cursos.

Apesar de entendermos que nem todos os cursos da região tem por objetivo

central a formação de programadores de software, entramos em contato com todas

as  IES  que  ofertam  graduações  na  área  de  Tecnologia  da  Informação,  com  a

finalidade de realizar entrevista  com seus coordenadores. Entendemos que cada

curso  ofertado no sudoeste do Paraná tem seus objetivos específicos e que,  de

maneira geral, a maioria não tem como foco central a formação de programadores.

No  entanto,  como  já  mencionamos  anteriormente,  a  área  de  tecnologia  da

informação não condiciona a prática do trabalho à formação acadêmica e também

não  possui  uma  regulamentação  das  profissões.  Logo,  ao  cursarem  essas

graduações,  os  trabalhadores  podem,  também,  inserir-se  como  programadores.

Conforme  os  dados  obtidos  nos  questionários  com  trabalhadores  da  área

(apresentado no Capítulo 2), a formação dos programadores da região é bastante



186

diversificada,  e  apesar  da  maioria  dos  trabalhadores  pesquisados  cursarem  ou

terem cursado Bacharelado em Sistemas de Informação e Tecnologia em Análise e

Desenvolvimento  de  Sistemas,  temos  também  um  percentual  oriundo  das

Engenharias  (somente  a  Licenciatura  não é  contemplada entre  os  trabalhadores

pesquisados, considerando o caráter mais específico de formação para a área da

educação e a recente oferta do curso na região).

Diante disso, buscamos investigar todos os cursos da área de TI ofertados

na região. Para tanto, conforme apresentado no Capítulo 2, realizamos entrevistas

com coordenadores de nove cursos de graduação na área de TI. Essas entrevistas

tinham  por  objetivo  central  conhecer  a  formação  ofertada  na  região  e  também

identificar as demandas do setor produtivo para os cursos. Já no agendamento das

entrevistas, encaminhamos o Roteiro  (Apêndice C) em que nos respaldaríamos. O

roteiro foi organizado em duas etapas: 1) Dimensão da Qualificação; e 2) Dimensão

da  Prática  Produtiva.  A primeira  tinha  por  função  conhecer  o  curso,  sua  matriz

curricular e seu Projeto Pedagógico. A segunda era focada na relação do curso com

o setor produtivo e o mundo do trabalho. Sendo assim, abordava os motivadores

para  a  abertura  do  curso,  as  demandas  regionais,  bem como  a  concepção  de

formação acadêmica e mundo do trabalho. A seguir, analisaremos os dados obtidos,

organizando as informações em 3 categorias: 1) Matriz Curricular e PPC; 2) Perfil do

Egresso e Empreendedorismo; e 3) Motivadores da abertura do curso e demandas

do setor produtivo.

5.4.1  Matriz Curricular e Projetos Pedagógicos de Curso (PPC)

Inicialmente, objetivávamos analisar os PPCs dos cursos de graduação da

região.  Entretanto,  enfrentamos  a  dificuldade  de  acesso  a  esses  documentos.

Somente as instituições públicas fazem a divulgação de seus projetos pedagógicos.

Apesar de, teoricamente, esses documentos serem públicos, consultamos o Sistema

Eletrônico de Serviço de Informação ao Cidadão (em julho de 2015), sobre o direito

ao acesso e obtivemos como resposta que as IES não são obrigadas a disponibilizar

os documentos, resguardados pela autonomia universitária.

Nesse  sentido,  entre  nossas  questões  na  entrevista  semi-estruturada
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realizada com os coordenadores dos cursos, além de pedirmos para falarem sobre a

matriz curricular, também solicitamos informações sobre os PPCs. Às IES que não

haviam  disponibilizado  os  documentos,  retornamos  a  solicitá-los.  Alguns

coordenadores disseram que encaminhariam, mas não o fizeram. Um explicou que

era norma da instituição não dar acesso ao documento.

De forma geral, a matriz curricular dos cursos é organizada de acordo com

as  áreas  básicas  e  profissionalizantes,  dentro  das  exigências  do  MEC.  Não

analisamos detalhadamente a composição dessas matrizes, apenas conversamos

com os coordenadores sobre sua organização, de forma que eles destacassem o

que consideravam importante sobre as mesmas. No quadro abaixo, apresentamos

as disciplinas/áreas do conhecimento citadas por cada um deles:

Curso IES Áreas do Conhecimento / Disciplinas Citadas

Sistemas de Informação IES 1

“Em relação a ter um curso de bacharelado, tem essa relação mais
humana  né?  Então  ele  tem  bastante  currículos  que  são  de  outras
áreas,  do  direito,  da  administração,  da  matemática,  enfim  da  área
comum. E a outra boa parte que é da parte específica, né? Mas eu
acho que ele é bem dividido nesse aspecto, nós com a proposta de ser
formação técnica de sistemas e que envolve um pouco outras áreas,
nós  temos  algumas  outras  disciplinas  que  envolvem  comunicação
móvel,  coisas  que  nós  vamos  tentar  melhorar  na  próxima  grade”
(Coordenador A).

Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas

IES 3

“Então eu poderia dizer que são da área básica (mostrando a matriz),
mas  não  são.  É  só  Comunicação  Linguística,  Lógica  e  Teoria  dos
Conjuntos,  que  é  lecionado  por  um  professor  da  Matemática…
Fundamentos de Estatística, só, de 45 horas, então são só essas, 90
horas de matemática bem básica. Mesmo porque está de acordo com
o perfil que eles vêm, talvez, vamos pensar assim, nas necessidades.
Eu  não  gosto  dessa  ideia  pragmática,  só  estuda  o  que  vai  ser
necessário, mas eu gostar ou não vai fazer muita diferença. Importa
que no curso as coisas se organizam dessa maneira, e não há muito
tempo de formação humanística, geral… Não tem nada aqui, é zero. E
isso é uma das coisas que a gente sabe que, por exemplo, no Enade a
gente  é  penalizado,  que  são  cobrados,  não  como  com  muita
intensidade, mas são cobradas. Também a gente tem Comunicação
Linguística, mas não tem Inglês… A gente chegou à conclusão que ter
uma disciplina só não faria diferença, foi um consenso. Não sei se a
gente  está  errado,  mas,  enfim,  foi  isso  que  foi  feito…  Então  tem
comunicação, essas duas de matemática, metodologia da pesquisa e
empreendedorismo, por conta daquele perfil da tecnologia que diz que
os alunos têm que ter  disciplinas da área de gestão,  voltadas para
esse lado, que também é pouco, é óbvio...” (Coordenador B)

Engenharia de Computação IES 3

“O MEC nos obriga, no curso de engenharia, que a gente tenha pelo
menos  30%  como  núcleo  básico…  Não  tem  essa  obrigação  na
tecnologia e bacharelados, acredito... Nós temos atualmente hoje uma
carga  horária  maior  do  que  30%  de  básicas...  Aproxima,
aproximadamente hoje, 35% da carga horária é de básicas e o resto é
mais  ou  menos  dividido  entre  específicas  e  específicas
profissionalizantes…  Então  é  todo  mundo  próximo  a  um  terço...”
(Coordenador C)

Sistemas de Informação IES 4

“Um curso em formato de que todas as disciplinas trabalhem em um
projeto comum durante o semestre. Então, para, justamente, a gente
colocar introduzindo todas as disciplinas, de uma certa forma existe a
possibilidade  de  ela  gerar  um  produto,  esse  produto  pode  ser  um
artigo, esse produto pode ser um software, esse produto pode ser um
hardware,  pode  ser  várias  coisas,  depende  da  especificidade  da
disciplina. Mas todas elas podem contribuir para que se chegue a esse
produto ou a esses produtos. Então, o curso tem uma formação básica
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em matemática, não tão aprofundado, mas também não tão superficial.
A gente dá ênfase na questão da lógica, da matemática discreta, a
parte do cálculo, a parte da probabilidade estatística… Algumas mais
no sentido  dos  aspectos  lógicos  e  outros  mesmos  da  utilização.  A
probabilidade estatística, principalmente para a questão de aplicação
em softwares, é desenvolvido bastante. Também trabalhos em cima de
disciplinas relacionadas à gestão e ao empreendedorismo,  desde a
disciplina de administração, a parte contabilidade, de custo, a parte de
economia e finanças, a parte de empreendedorismo, de governança
de TI… Então, todos os aspectos relacionados aí, para que o aluno
tenha esse perfil de ser um gestor da sua própria empresa ou mesmo
que  ele  tenha  condições  de  discutir,  nos  ambientes  que  ele  está
trabalhando, ou que esteja desenvolvendo algum produto, que tenham
conhecimento mínimo daqueles temas, para que eles possam discutir
com conhecimento de causa. E a gente tem uma filosofia, de colocar
casos de disciplinas que trabalham essas questões éticas, humanas,
as  partes  de  legislação…  Mas  nós  procuramos  deixar  isso  nos
períodos  mais  avançados  do curso,  porque cada vez  o  aluno está
entrando  mais  jovem  e  cada  vez  mais  imaturo…  Por  exemplo,
questões  relacionadas  à  ética,  um  menino  de  17  anos  ainda  não
consegue perceber o grau de importância daqueles conteúdos. Então
todos os conteúdos da área de humanas a gente procura trabalhar nos
períodos  mais  avançados…  E  além  de  ter  uma  ênfase  forte  nos
conteúdos  relacionados  à  Ciência  da  Computação,  a  parte  de
Algoritmos, Linguagem de Programação, toda a parte de Engenharia
de  Software,  toda  parte  também  de  Organização,  Arquitetura,
Sistemas Operacionais Distribuídos e Redes… Todos eles envolvidos
a  parte  de  Inteligência  Artificial  também.  A gente  faz  questão  de
trabalhar também a segurança multimídia e aí também a gente procura
deixar disciplinas que elas sejam relacionadas ao contexto atual. Então
a  gente  deixa  uma,  duas  disciplinas  de  tópicos,  para  que  o  aluno
possa ter conteúdos que sejam relevantes na vida, naquele momento
do curso. Já que é difícil você prever todos, então nós deixamos as
disciplinas  que  tenham  essa  flexibilidade.  Além  disso  o  curso  tem
também a obrigatoriedade de realizar  um estágio e um trabalho de
conclusão  de  curso,  que  nós  permitimos  que  seja  a  partir  do  5º
período, ele já pode, ele tem a opção de fazer no 5º,  6º,  7º ou 8º,
dependendo de qual é a situação dele naquele momento no curso. E a
gente também tem como uma proposta de trabalho que em dois anos
a  gente  quer  que  o  aluno  já  esteja  em  condição  de  ser  um  bom
profissional  no  mercado,  uma  faculdade  particular,  então,  procura
concentrar disciplinas que tem uma boa formação e ele já consiga se
inserir  na  empresa  e  consiga  ter  autonomia  para  manter  os  seus
estudos e assim por diante. Então em linhas gerais esse é um enfoque
do curso que a gente trabalha” (Coordenador D).

Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas

IES 5

“A  matriz  foi  construída  e  é  revisada  frequentemente  com  a
colaboração dos empresários na região, então é mais específica. Ela
tem  uma  formação  muito  técnica  e  geralmente  os  conteúdos
abordados são os quais o mercado de trabalho está apto a absorver.
Mais o mercado local, regional… Assim é uma formação bem… Então,
assim, eu vou te falar que é uma matriz de um conhecimento técnico
mais  aprofundado…  A parte  de  desenvolvimento  de  ADS,  a  gente
forma  eles  como  uma  capacidade  de  programação  relativamente
grande, é bastante programação...” (Coordenador E)

Engenharia de Software IES 5

Só  mencionou  que  o  curso  é  mais  novo  –  não  abordou  questões
específicas da matriz. Apenas destacou uma ampla flexibilização da
mesma, inclusive com redução de carga horária e “janela” às sextas-
feiras, que foi possível com a inserção de boa parte da carga horária
na Modalidade EAD.

Sistemas de Informação IES 6

“Hoje  nós  temos  uma  mescla  aqui,  em  alguns  semestres  com
disciplinas na área de humanas e as nossas disciplinas técnicas , meio
introdutórias no 1° semestre… Já uma mudança que a gente fez foi
colocar Comunicação e Marketing Pessoal aqui. Na grade de 2006 ela
era trabalhada no 7° ou 8° período, não vou lembrar exatamente. Aqui
nessa grade de 2009 foi deixada logo no início. Então tivemos várias
mudanças nesse sentido, justamente por percepção, eu não vou saber
te dizer a principal razão, porque mudou...” (Coordenador F)

Engenharia de Software IES 7

“A matriz do curso nosso, por ser Engenharia de Software, a gente tem
algumas disciplinas que são bem atípicas de cursos da área de TI e
tem uma carga maior para as disciplinas de projetos, desde a parte de
processo de  software – onde a gente fala em processos tradicionais
como modelo cascata e outros modelos tradicionais e também tem a
parte em que a gente entra em métodos ágeis. Então essa disciplina
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de processos começa a permear a cara do curso, já no 2º período.
Então nenhum curso de graduação na área de TI tem esse tipo de
disciplina, então ali a gente começa a permear. Então, a carga horária
é  mais  voltada  para  as  disciplinas  específicas,  iniciando  com  a
disciplina de Processos,  aí  depois  a gente tem Análise Orientada a
Objeto,  Requisitos  de  Software,  Teste  e  Validação  de  Software,
Arquitetura  de  Software,  Gerência  de  Configuração  de  Software…
Todas  essas  disciplinas  são  do  cerne  central  do  curso,  que  é  a
engenharia  de  software.  Nesse  ínterim  a  gente  vai  tendo  outras
matérias,  inclusive matérias  da área de ciências,  por  exemplo,  SO,
Redes  de  Computadores,  Arquitetura  de  Computadores  e  até  o  4º
período  eles  têm  algumas  matérias  de  programação,  meio  que
voltadas, genéricas. Tem Algoritmos 1, que eles aprendem a técnicas
de programação e como programar em C e Algoritmos 2, que a gente
aprofunda e vai até arquivos, ponteiros e tal, em C também. Isso é 1º e
2º período. No 3º período eles começam a Orientação a Objetos, onde
eles começam a ver análise, eles vão ver projeto orientado a objeto,
tem duas disciplinas integradoras, uma no 4º e outra no 6º período,
que eles conseguem juntar ali muitas coisas da parte de programação.
Além  dessas  duas  básicas  e  POO,  a  gente  tem  Programação  de
Dispositivos Móveis, Programação para  Web 1, Programação para a
Web 2  e  Programação  para  Sistemas  Distribuídos,  todas  também
distribuídas  na  matriz  meio  que  regularmente  assim.  Então  tem
bastante coisa de programação, mas eu diria que o curso, a cara dele,
é voltado para as disciplinas de documentação, então são disciplinas
específicas” (Coordenador G).
O  coordenador  ainda  explicou  detalhadamente  toda  a  matriz  e  os
conteúdos  das  disciplinas,  mostrou  as  possibilidades  de  disciplinas
optativas  e  acrescentou  que  tem  “Optativas  da  área  de  ciências
humanas  e  sociais  e  cidadania  que  a  gente  coloca  por  exigência”
(Coordenador G).

Licenciatura em Informática IES 10

“Está organizado centrado em uma área de formação em informática,
em computação, em uma área de formação na área de educação, com
alguns  adicionais  em  matemática,  em  comunicação,  filosofia,  e
algumas outras coisas assim... Mais uma área adicional que seria a
interdisciplinar,  de  informática  na  educação  e  prática  de  ensino  na
educação,  projeto  de  software educacional,  coisas  assim”
(Coordenador H).

Quadro 8 – Informações sobre a Matriz Curricular dos Cursos de Graduação
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados de pesquisa 

Alguns  coordenadores,  como  pudemos  observar,  apresentaram

minuciosamente  suas matrizes,  detalhando as  disciplinas.  Outros  detiveram-se a

apresentar  as  grandes  áreas  do  conhecimento  que  são  contempladas  em seus

cursos. De forma geral, é possível afirmar que a formação técnica é privilegiada,

mesmo  sendo  reconhecida  a  inexistência  de  uma  formação  mais  ampla  pelo

Coordenador B, por exemplo. O Coordenador D, de Sistemas de Informação da IES

4,  destacou  a  inserção  de  disciplinas  da  área  de  humanas  em  sua  matriz  em

períodos  mais  avançados,  alegando  necessidade  de  maturidade  dos  estudantes

para compreendê-las. O mesmo coordenador apresentou que a proposta do curso é

trabalhar  a  partir  da  integração  das  disciplinas,  desde  os  primeiros  períodos,

apontando  para  uma  perspectiva  mais  pragmática,  já  que  a  cada  período  há  o

desenvolvimento de um produto. Já o Coordenador G, da Engenharia de Software

da IES 7, afirmou que a disciplina optativa da área de humanas está no currículo por
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uma exigência, que entendemos ser institucional/legal. O curso de Licenciatura em

Informática, dada sua especificidade, tem uma formação proporcional entre a área

técnica e a área de ciências humanas e educação.

Essas questões nos remetem à discussão de qualificação profissional que

empenhamos  anteriormente.  Desde  as  orientações  oficiais,  postas  nas  DCN,

entende-se  o  curso  de  graduação  como  uma  qualificação  para  o  modelo  de

competências.  Sendo assim, para o atendimento do perfil  profissional  qualificado

sob essa ótica, o domínio técnico é imprescindível e os aspectos pragmáticos são

apontados como absolutamente relevantes na formação. Logo, a qualificação nos

cursos  de  graduação  na  área  de  TI  do  sudoeste  do  Paraná,  levando  em

consideração o enfoque relacional, não poderia ser diferente das demandas gerais

colocadas pelo modelo de acumulação flexível. Além da ampla formação técnica,

são  mencionadas  áreas  de  gestão,  empreendedorismo,  marketing pessoal  e

comunicação.  Essas  áreas,  no  modelo  de  competências,  também  são

absolutamente relevantes para a conformação do trabalhador aos ideais do sistema

produtivo. 

Quando  questionados  sobre  o  fato  da  matriz  atender  ou  não  às

necessidades formativas do profissional egresso, de forma geral, há o entendimento

de que  o  curso  corresponde,  mas  que essas necessidades estão em constante

mudança.  Diante  disso,  é  preciso  uma  contínua  adaptação  dos  cursos  a  esse

cenário.  Mesmo  que  essas  transformações  e  exigências  não  se  apresentem

diretamente  como  demandas  locais/regionais,  o  discurso  sobre  a  agilidade  das

mudanças na área da tecnologia e adaptação a elas se faz presente:

A gente sabe das demandas, sabe dos encaminhamentos. Acredito que da
maneira  como  foi  encaminhada  a  última  mudança  curricular,  favorece,
inclusive. Mas, a gente não foca somente para o mercado local, então a
gente não perde de vista a questão, guardadas as proporções, que é um
curso de tecnologia, preparados… Precisa se adaptar, poder trabalhar aqui
e em outros lugares… (Coordenador B, Curso de TADS, IES 3).

Ainda diante dessa questão da adaptação, um coordenador destacou que as

próprias  ementas  são  organizadas  de  forma flexível,  a  fim de  contemplarem as

mudanças das tecnologias do momento. O currículo, portanto, não se estrutura de

um forma clássica, mas altera-se de acordo com as transformações da área, que

são bastante ágeis.
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Então, nós deixamos bem direcionada a nossa ementa, de uma maneira um
pouco mais aberta, no sentido de não se limitar à tecnologia do momento…
Na  verdade,  até  tecnologia  do  momento  ela  pode  se  adaptar  a  nossa
ementa... (Coordenador F, Curso de Sistemas de Informação, IES 6).

Com exceção do curso de Engenharia de Software da IES 5, que iniciou sua

oferta em 2017, os demais já passaram por alterações em suas matrizes. A maioria

dessas  alterações  foram  motivadas  por  dificuldades  com  a  organização  de

disciplinas nos períodos, ampliação ou diminuição de carga horária de disciplinas,

por exigências legais do MEC ou da IES, orientações do CREA (Conselho Regional

de  Engenharia  e  Agronomia  do  Paraná),  etc.  Ou  também  como  melhoria

pedagógica,  observadas as necessidades pelo corpo docente.  A Licenciatura em

Informática, da IES 10, por exemplo, fez uma alteração em seu horário de início para

resolver  um  problema  para  os  estudantes.  As  aulas  iniciavam  às  18h40min,

implicando em grandes dificuldades para os estudantes trabalhadores chegarem em

tempo. Sendo assim, a matriz foi adequada para que as aulas iniciassem às 19h30.

Foi apontado pelo Coordenador E, como pudemos observar no quadro acima, que

no  curso  de  TADS  da  IES  5,  as  alterações  foram  realizadas  levando  em

consideração a conversa com empresários da região.  No entanto, somente esse

coordenador citou a interferência direta de empresas na organização curricular.

Ainda no quesito das mudanças curriculares,  o coordenador do curso de

Engenharia de Computação mencionou a sobrecarga horária dos estudantes de seu

curso em sala de aula como uma problemática observada pelo corpo docente.

Está em processo (uma nova alteração curricular)… Principalmente por um
ponto número 1: pela carência muito grande que a gente sentiu no sentido
de dar mais tempo para o aluno estudar e isso hoje, aliado ao pedido da
pró-reitoria de graduação, de maneira geral, para os cursos diminuírem a
carga horária de maneira geral, em toda a IES, não é uma exclusividade
nossa…  Mas,  a  gente  notou  que  em  alguns  períodos  específicos  eles
praticamente  não  têm  tempo  para  estudar…  Alguns  períodos  são  bem
difíceis,  uma  carga  horária  elevada  de  núcleo  básico  aliada  a  algumas
coisas  específicas,  resultando  mais  de  30  horas  em  sala  de  aula  por
semana. Então a gente está procurando reduzir. Esse é o ponto número 1, o
ponto número 2 é tentar dar maior flexibilidade para o aluno… A partir de um
ponto no curso, por exemplo sétimo, oitavo período, que ele siga por um
caminho que ele se sinta mais confortável. A gente vai dar a base de tudo
que envolve engenharia de computação, mas a partir de um momento ele
vai poder optar por optativas que ele goste mais, seja na área de software,
seja  na  área  de  controle  e  automação,  banco  de  dados,  rede  de
computadores… Essas são as duas principais motivações, claro que aliado
a isso sempre tem algumas correções em alguma disciplina que a gente
acha que a carga horária está pequena e que tem que aumentar ou que a
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carga horária está elevada e a gente vai diminuir… O que a computação era
dez anos atrás, quando o curso começou a ser pensado, já não funciona
mais… Apesar de em 2010 terem sido feitas algumas remodelagens, já são
quase 10 anos quando eles começaram a pensar o curso (Coordenador C,
Curso de Engenharia de Computação – IES 3).

Com essa afirmação do Coordenador C, é possível perceber que a IES em

questão não teve, necessariamente, uma demanda local específica. Os motivadores

centrais  da  alteração  curricular  estão  relacionados  à  questões  internas  como  a

orientação institucional para redução de carga horária, aliada à observação do corpo

docente sobre a falta de tempo para os alunos estudarem. Isso pode nos levar a

uma relação com o debate do autodidatismo, considerando que a carga horária em

sala de aula não é percebida – como já foi por muito tempo –, como determinante da

qualidade da formação. Como observaremos mais adiante na tese, nas falas dos

programadores  de  software,  o  autodidatismo  é  muito  presente  como  processo

formativo desses profissionais.

Ainda,  apresenta-se  a  discussão  de  uma  maior  flexibilidade  curricular,  o

entendimento  de  que  o  percurso  formativo  deve  ser  definido  pelo  estudante  de

acordo com seus interesses, a fim de verticalizar mais sua formação por meio de

disciplinas optativas. Apesar, portanto, de não ser apresentada uma demanda local

específica do setor produtivo, as demandas mais amplas colocadas ao setor de TI

aparecem. Flexibilização dos currículos e tempo para estudo fora de sala de aula

somam-se  à  agilidade  de  mudanças  no  setor,  que  fica  implícita  na  fala  do

coordenador  quando  diz  que,  “apesar  de  em  2010  terem  sido  feitas  algumas

remodelagens, já são quase 10 anos quando eles começaram a pensar o curso”.

Sobre os Projetos Pedagógicos de Curso, em geral não foram apresentadas

muitas informações. O Coordenador G afirmou que o PPC do Curso de Engenharia

de Software da IES está em processo de elaboração, já que o curso é recente, e que

estão  amparados  pelas  DCN  e  orientações  da  SBC  nessa  elaboração.  O

Coordenador A destacou que o grupo de docentes do curso está se organizando

para retomar os debates do projeto, “relembrar”, como ele disse.

No que diz respeito ao PPC, o Coordenador C disse que o mesmo sofreu

uma alteração solicitada pelo CREA, quando do cadastramento nessa instituição,

apesar de os egressos não precisarem do CREA por, geralmente, não atuarem em

áreas regulamentadas pelo mesmo – de acordo com o coordenador. Segundo ele,

além das indicações do CREA, o PPC é fundamentado nas Diretrizes do MEC para
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os cursos de Engenharia.  De acordo com ele,  são levadas em consideração as

indicações das Diretrizes para os cursos de Computação, mas em menor medida.

Essas estão presentes nas disciplinas optativas. Sobre os Currículos de Referência

da SBC, o professor disse:

Então, com toda referência, aquele enquadramento que todo mundo cita?
Não (usamos) exatamente… Na verdade, as diretrizes do MEC com relação
aos  cursos  de  computação  e  os  da  SBC  são  praticamente  iguais,  é
praticamente um ctrl+C e ctrl+V62… Mas, como quem nos regulamenta mais
é  o  MEC  do  que  a  SBC,  a  gente  se  preocupa  mais  com  o  MEC
(Coordenador C, Curso de Engenharia de Computação – IES 3). 

O Coordenador B afirmou que o curso está programando uma reelaboração

do PPC, que, segundo ele, é uma tarefa importante a ser retomada, mas que ainda

não  foi  possível  organizar  devido  à  quantidade  de  demandas  do  trabalho.  Os

coordenadores  D  e  E  não  deram detalhes  sobre  os  PPCs de  seus  cursos  e  o

Coordenador F disse que não tinha informações suficientes sobre o documento para

me apresentar. Os coordenadores D e E disseram que nos encaminhariam os PPCs,

mas não o fizeram apesar de nossa cobrança, já o F deixou claro que o documento

era institucional e não público. O Coordenador H, sobre o processo de elaboração

do PPC de seu curso, disse:

Veja só, no nosso caso, a gente teve um processo interessante. Foi muito
bem conduzido, porque a gente tinha um coordenador muito hábil na época
e o curso também era também um pouco menor. Então dava! Assim, o curso
e o campus eram um pouco menor, menos complexo, então a habilidade
dele  mais isso,  juntando essas duas coisas,  ele  conseguiu um processo
muito legal. Foi assim, com todos os professores então. Não foi só a ideia,
ele conseguiu reunir as pessoas, conseguiu fazer, em um nível razoável de
debate,  impressionante  perto  do  que  a  gente  vê  em  outras  situações.
Impressionante aquilo, algo que nunca mais vai se repetir! Então, esse foi o
processo. Sobre os documentos em que se embasam, é visível a influência
do currículo de referência da SBC, que não são as diretrizes curriculares; e
as diretrizes curriculares. É super baseado nisso! Ele tem sim influência de
outros documentos, que eu não vou saber decor quais são, mas que foram
trazidos pelo pessoal da área pedagógica. A linguagem com que o texto
escrito é uma linguagem marxista, certo? O multilateral, o unilateral, essas
coisas todas. Então tem essa marca bem precisa, bem específica. Enfim, é
visível  essa  presença  da  pedagogia  histórico-crítica  no  documento!
(Coordenador H, Curso de Licenciatura em Informática, IES 10).

A abordagem apresentada pelo Coordenador H,  muito  provavelmente,  se

deve à natureza e especificidade da formação de professores a que se destina o

62 ctrl+C e ctrl+V diz respeito ao comando de atalho no teclado do computador para as funções de
copiar e colar textos na maioria dos programas editores de textos.
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curso.  No entanto, como ele menciona a seguir  no perfil  do egresso,  também é

ofertada  uma  formação  técnica  a  fim  de  ampliar  os  horizontes  de  atuação  do

graduado,  considerando  as  limitações  na  oferta  de  vagas  de  trabalho  como

professor de informática. 

5.4.2 Perfil do Egresso e Empreendedorismo

O Perfil  do  Egresso e  o  Empreendedorismo serão analisados compondo

uma mesma categoria pois, conforme os dados coletados, há uma relação intrínseca

entre ambos conceitos na formação ofertada pelos cursos. O empreendedorismo

aparece em todos os currículos e também se faz presente como filosofia institucional

e  orientação  metodológica  em  praticamente  todos  os  cursos,  como  veremos  a

seguir.

Sobre o perfil, é unânime entre os coordenadores a flexibilidade de atuação

de  seus  egressos,  confirmando  o  que  já  discutimos  sobre  a  inserção  dos

profissionais em várias áreas, incluindo a programação, mesmo que sua formação

específica não seja aquela. No quadro abaixo, apresentamos resumidamente o que

os coordenadores destacaram sobre o perfil esperado do egresso de cada curso:

Curso IES Perfil do Egresso

Sistemas de Informação IES 1

“Existe  a  descrição  no  PPC  nós  acabamos,  acho  que  nos  últimos
processos,  tínhamos  dividido  algumas  partes,  e  a  gente  colocou  o
perfil do egresso em relação a todas as áreas de atuação. Na análise
de  sistemas  o  egresso  pode  atuar  muito  em  outras  áreas.  Acaba
exigindo um pouco mais  para  essa relação dele poder  atuar  como
desenvolvedor ou como gestor ou como técnico em redes, gestor de
redes,  porque  na  região,  na  cidade  lá,  não  existem  empresas  de
software né? Então muitos dos nossos alunos acabam estagiando ou
trabalhando em empresas na área de TI que é o que existe a maior
demanda lá. Outros acabam vindo para cá (Pato Branco), e tem gente
que é de fora...” (Coordenador A).

Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas

IES 3

“O perfil capaz de mostrar a solução, que é o perfil do curso… Que o
egresso  saiba  fazer  as  três  principais  coisinhas  intituladas”
(Coordenador B)
As  três  “coisinhas”,  no  caso,  seriam  Análise,  Desenvolvimento  e
Sistemas

Engenharia de Computação IES 3

“O perfil do egresso é o que saiba atuar no maior número de sistemas
computacionais  possíveis.  É  muito  amplo  esse  conceito,  mas,  na
prática,  assim,  o  nosso aluno sai  com boas  noções  de  software e
eletrônica e a gente tenta se posicionar no meio do caminho o máximo
possível. Tem curso de engenharia de computação na própria IES, em
outros campus, que focam mais em  software,  por exemplo. A gente
não  tenta  ir  para  esse  viés,  a  gente  tenta  que  as  nossas  cargas
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horárias sejam exatamente parecidas, principalmente com o objetivo
de que nosso egresso possa atuar nos dois campos… Claro que, por
preferências pessoais, sempre vão mais para um lado do que para o
outro! Mas, temos, sim, alunos que acabam conseguindo aliar as duas
coisas e acho que isso favorece eles, até em posição de chefia. Por
causa disso que ele consegue coordenar o programador e consegue
coordenar um técnico ou mesmo um engenheiro eletricista, por causa
que ele tem boas noções das duas coisas” (Coordenador C). 

Sistemas de Informação IES 4

Não detalhou o perfil do egresso, mencionou somente que, de acordo
com a matriz curricular, o curso pretende dar condições do estudante
se inserir o quanto antes no mercado de trabalho, além de enfocar o
perfil empreendedor.

Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas

IES 5

O Coordenador não detalhou o perfil, apenas afirmou que “A parte de
desenvolvimento, de ADS, a gente forma eles com uma capacidade de
programação  bastante  grande.  É  bastante  programação!”
(Coordenador E)

Engenharia de Software IES 5

O Coordenador E, que também responde pelo curso de TADS da IES
5,  não  apresentou  detalhes  sobre  o  perfil  do  egresso.  Somente
destacou que é uma área nova e que a IES busca articular o curso à
área médica, sendo um suporte tecnológico para essa área.

Sistemas de Informação IES 6

“Nós montamos o perfil do aluno no começo do ano, desde o analista
do  suporte,  a  pessoa  da  lista  de  requisitos,  do  negócio.  Nós
conseguimos, eu fui um dos pioneiros aqui em usabilidade, a começar
a buscar algumas coisas e trazer para cá e hoje nós já conseguimos
formar outros alunos que implementam, isso em uma empresa, então
é isso que a gente tem tentado buscar aqui. O que acontece é que
muitos  não se  identificam com programação e  aí  tem uma evasão
grande. Então ocorre também que se a gente formar apenas com esse
intuito fica muito defasado as outras áreas. Então a gente tem tentado
mesclar bastante isso” (Coordenador F)

“Cada ano a gente tem planejamento,  discutimos o perfil  do aluno.
Então, esse é um dos meios de que a gente tem percebido e temos
tentado, também, fazer mais visitas às empresas, até para conhecer
um  pouco  melhor  o  cenário  deles,  saber  o  que  é  que  está
demandando. Só que eu não gosto de ficar preso só nas empresas
locais, senão eu me limito à região.” (Coordenador F)

Engenharia de Software IES 7

O docente descreveu toda a formação, as disciplinas, apresentando o
que o engenheiro de  software em formação aprende. Então afirmou
que  “O  curso  tem  uma cara  um  pouco  diferente  dos  de  sistemas
(Sistemas  de  Informação)…  Se  aproxima  de  ciência  (Ciência  da
Computação)...” (Coordenador G)
Na sequência, o Coordenador G afirmou que o perfil do egresso segue
as  normativas  da  SBC  e  das  orientações  das  DCN,  sendo  que
organizam as disciplinas de acordo com as competências requeridas
nesses documentos.

Licenciatura em Informática IES 10

O Coordenador H destacou que o curso tem por objetivo a formação
de professores na área de informática que, apesar de serem ofertadas
poucas vagas de trabalho na área ainda, é uma demanda que se faz
cada vez mais presente na educação. Disse que “há um desejo prático
que já  é  expresso nesses  documentos  de referência,  mas a  gente
ainda reforçou, de que quem saísse fosse capacitado a ser docente
em escola regular né? Mas também que tivesse uma formação mais
ampla, mais possível de arranjar um trabalho, já que na escola regular
não  vai  arranjar  trabalho  (referindo-se  a  falta  de  vagas  específicas
para a área). Mas, enfim, tudo dentro de um sonho e dentro que é uma
coisa possível” (Coordenador H).

Quadro 9 – Informações sobre o Perfil do Egresso dos Cursos de Graduação
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados de pesquisa 

Um  debate  importante  apresentado  pelo  Coordenador  B  é  do  papel  da

formação  universitária  e  do  que  se  espera  dela,  reiterando  que  é  importante

compreender quais são os limites da formação. Ele afirma que
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A universidade é um meio para formar, para dizer que seja para mão-de-
obra, massa, cérebros de obra… Então tem muito do senso comum e isso
que a  universidade  é  boa.  A formação,  seja  em qualquer  área,  não  vai
resolver os problemas da sociedade. Enfim, é necessário, mas está longe
de  ser  suficiente.  E  daí  nem  todo  mundo  pensa  assim,  alguns  ainda
acreditam que  a  educação  é  a  base,  vai  resolver  os  problemas  que  a
sociedade criou. E não é ela sozinha que vai resolver. Eu poderia dizer algo
assim para complementar e isso, é esse jeito, trabalhar com o pé no chão
dentro dessas limitações, acho que é um trabalho bem legal (Coordenador
B, Curso de TADS, IES 3).

Podemos perceber,  conforme apresentado no quadro acima,  que o perfil

esperado dos egressos dos cursos é o de um trabalhador flexível, com capacidade

de inserção no mercado e adaptação a diferentes funções. Destacamos a ênfase no

domínio  técnico,  mas  especialmente  o  estabelecimento  de  características  que

devem  ser  desenvolvidas  pelos  estudantes,  como  capacidade  de  apresentar

soluções, de chefiar, de inserir-se em diferentes posições no mercado e adaptar-se

às demandas. Além disso, há o destaque sobre o estímulo ao empreendedorismo,

que está presente em todos os cursos. Sobre o tema, o Coordenador A disse:

Nós  temos  o  currículo  de  empreendedorismo  também.  Nós  acabamos
sempre tentamos motivar os alunos a desenvolverem projetos. Nós tivemos
dois alunos que abriram uma empresa aqui em Pato Branco, que eu não sei
até em que situação acabou ficando com projeto deles que era o projeto de
TCC... Agora que a instituição está iniciando os procedimentos para ter uma
incubadora, para começar projetos de empreendedorismo né? E é algo que
eles já nos falaram muito, para nossa área participar disso, porque de todos
os cursos, os que geralmente se tornam mais empreendedor são os das
técnicas, né? Nós que somos o de tecnologia, eu acredito que vamos ter
mais propostas, mas eu não sei ainda quanto tempo isso vai levar para se
iniciar algum sistema de apoio empresarial,  porque a instituição não tem
dinheiro…  Eu  acho  que  isso  pode  levar  muito  tempo!  (Coordenador  A,
Curso de Sistemas de Informação – IES 1).

O coordenador C destacou a existência de disciplinas e de incubadoras que

contribuem para  o  empreendedorismo,  mas  lamentou  que  poucos  egressos  têm

seguido  nessa  área,  destacando  que  “infelizmente”  muitos  seguem  carreira

acadêmica:

Temos  uma  disciplina  específica  na  área  de  empreendedorismo,  uma
específica  de  economia,  que  de  certa  forma  colabora  com  plano  de
negócio…  Nas  duas  são  trabalhadas  plano  de  negócios,  esse  tipo  de
coisa… Pelo nosso  campus aqui  tem o hotel  tecnológico,  a  incubadora,
tanto  da  IES  quanto  a  municipal…  Acaba  o  que  os  professores  que
trabalham  nessa  área  incentivam,  levam  eles  a  conhecer,  saber  como
funcionam os editais e tal… Mas, de certa forma é isso assim… Não é o
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foco principal,  mas existe  a  possibilidade… Sempre que possível  temos,
apesar  de  poucos  egressos,  temos  dois  alunos  que  foram  para  esse
caminho! Infelizmente… Quer dizer, infelizmente não, porque eu não posso
falar mal do próprio rumo que eu tomei, mas, ainda temos muitos alunos
indo para a área acadêmica… Mas já tem gente indo para a de negócios e
fora  os  que  vão  ser  funcionários  de  empresas  ou  mesmo  na  indústria
(Coordenador C, Curso de Engenharia de Computação – IES 3). 

Na  avaliação  do  Coordenador  B,  a  existência  da  disciplina  de

Empreendedorismo pode ser considerada insuficiente para aprofundar o assunto,

mas que os professores têm desenvolvido nela planos de negócio que às vezes é

possível de incubar no hotel tecnológico da IES, ou mesmo partir para um negócio

direto.  Segundo  ele,  “às  vezes  vinga,  os  alunos  tentam  fazer  ir  para  o  hotel

tecnológico,  incubar  ou  mesmo até  tem gente  que  partiu  direto  para  fazer  uma

sociedade… Enfim, mete a cara e vai, o pai ajuda a bancar nos primeiros tempos...”

(Coordenador B, Curso de TADS, IES 3). No entanto, esse professor pondera que

Na minha opinião pessoal,  essa questão de empreender,  tendo dinheiro,
não tendo dinheiro para tentar, é um perfil muito pessoal [...] Mas, não é só
da personalidade, para não ser um exagero, para não dizer outra coisa…
Mas, sim tem gente que é! Então, eu acho que o empreendedorismo tem
um pouco disso… Alguns, sim, de repente surge a oportunidade, o colega
vai fazer uma coisa e está precisando de alguém que seja bom naquela
área mais específica, aí não precisa conhecer muito da parte de gestão e
você fica ali como líder técnico, vai pegar bem no que você gosta… [...] O
que, de fato, a parte de gestão eles não tiveram nada, não tiveram… Vão
aprender! Aí as incubadoras, os hotéis tecnológicos, são importantes, dão
essa  formação  enquanto  o  pessoal  está  começando.  Não  é  fácil  para
ninguém, esse amparo eu acho legal. Mas, de fato, a preocupação que o
curso tem,  eu posso  dizer,  alguns  professores  até  dão muito  valor  para
esses aspectos e alguns já tiveram empresas, o fato de a gente ter sempre
alguns  professores  substitutos,  está  tendo  sempre  por  conta  dos
afastamentos e tudo, eles trazem uma visão das empresas que eles têm,
que são sócios e que estão trabalhando atualmente (Coordenador B, Curso
de TADS, IES 3).

Para o Coordenador E, que responde pelos cursos de TADS e Engenharia

de  Software na IES 6, além da inserção no currículo no formato de disciplina, o

empreendedorismo está presente

Fortemente! E com ações específicas e possíveis! Como é da filosofia do
curso, a gente forma na IES 6 para fazer negócio, para desenvolver… Então
tem algumas ações bem pontuais.  Tem disciplina de empreendedorismo,
mas  todas  as  disciplinas  trabalham forçando essa  questão,  de  ter  perfil
empreendedor…  Eu  tenho  iniciativa,  eu  mantenho  uma  equipe  aqui  na
incubadora municipal. Então eu montei uma sala lá da IES 6, se você for lá
você vai encontrar a sala da IES 6. Eu mantenho um professor com horas lá
para trabalhar e mantenho sempre dois alunos egressos ou ainda alunos
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que  estão  cursando,  fixo  lá,  sabe?  Eles  trabalham lá  com os  projetos,
negócios para desenvolver,  para incentivar isso. Muitos dos projetos que
são feitos aqui a gente leva lá para incubar e tentar buscar arrumar dinheiro
para poder ir para frente (Coordenador E, Curso de TADS e Engenharia de
Software, IES 5).

O Coordenador  F  afirma  que,  paralelamente  à  disciplina,  são  realizadas

semanas  acadêmicas  e  workshops para  estimular  o  empreendedorismo.  Dessa

forma, debatem, a criação de  startups63,  explicam como modelar e validar.  Logo,

para ele a formação tem esse intuito. O Coordenador F mencionou, portanto, que a

questão  do  empreendedorismo  perpassa  toda  a  formação,  já  que  o  perfil  de

profissional  almejado  é  o  que  retroalimente  o  curso,  no  sentido  de  abrir  novas

empresas na região e, assim, demandar mais profissionais. Nesse sentido, a IES se

dedica a estimular ideias inovadoras mais que atender às solicitações de formação

para tecnologias específicas utilizadas nas empresas da região.

Sobre essa temática, o Coordenador da Engenharia de  Software da IES 7

citou que a existência de uma grande empresa na região, com grande número de

funcionários, levou a criar uma demanda na região. De acordo com ele

Aqui,  em particular  em Dois  Vizinhos,  por  conta da Empresa A,  acabou
tendo um bom número de empresas… Então tem muita gente hoje, já que
eles estão com quase 400 funcionários, tem muita gente que acaba tendo
insights ali e saindo para criar seu próprio negócio. E isso demanda, criou
um potencial da região. E esses caras são empreendedores, a gente tem
permeado também, para que alunos daqui consigam saber, principalmente,
essa  disciplina  de  mercado  produtor,  a  gestão  de  pessoas,
empreendedorismo e inovação… A gente fez a compra dos livros dessa
disciplina, a gente comprou livros só da área de startup, como criar equipes
de software, tem uma série de livros que eu comprei e fiz questão de montar
a coleção (Coordenador G, Curso de Engenharia de Software, IES 7).

O mesmo coordenador destacou que a incubadora municipal, a Sudotec, foi

instituída por força política local, é mantida pela prefeitura e abre editais anualmente.

Há uma relação, então, entre o curso e a incubadora, e há um projeto de empresa

júnior  na  instituição  para  tentar  solucionar  problemas  internos  do  campus,

encabeçado pelo curso de Engenharia de Software.

Diferentemente  do  posicionamento  dos  demais  coordenadores,  o

coordenador  H,  do  curso  de  Licenciatura  em  Informática,  afirmou  que  o

empreendedorismo  está  no  curso  por  uma  demanda  institucional  e  não  é  uma

63 É a denominação utilizada atualmente, especialmente na área de TI, para grupo de pessoas que
trabalham juntas em uma ideia considerada “diferente”, “inovadora”. O termo, que vem da língua
inglesa, corresponde a iniciar algo, no caso uma empresa/empreendimento.
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preocupação  central.  Obviamente,  dadas  as  especificidades  da  formação  de

professores, essa questão realmente não é um requisito específico do curso, apesar

de  estar  presente  nas  DCN  dos  cursos  da  área,  como  pudemos  observar

anteriormente. Isso demonstra que, mesmo que o corpo docente não tenha esse

enfoque e o perfil do profissional não postule, o empreendedorismo aparece como

exigência na área de TI.

Está  presente  no  formato  de  disciplina,  que  está  alocada  para  o  último
semestre.  Então,  não  era  uma  preocupação  super  central.  É  uma
preocupação super central para a universidade, então a gente colocou, com
todo o respeito, e como é uma preocupação da Universidade. Assim, todos
os semestres chega, de uma forma, nos alunos, seja por fala dos diretores,
seja  pelo  incentivo  à  participação  no  hotel  tecnológico,  essas  coisas...
(Coordenador H, Curso de Licenciatura em Informática, IES 10).

Retomaremos  a  discussão  sobre  empreendedorismo  na  análise  das

entrevistas com os programadores de software. Mas, destacamos que, assim como

nos documentos orientadores e também por influência deles – mas não somente, já

que o discurso sobre empreendedorismo já figura no imaginário  social  do nosso

tempo, os cursos de graduação da área de TI na região direcionam seus estudantes

a apropriar-se desse objetivo formador.  É importante destacar que o conceito de

empreendedorismo entra em voga diante da dificuldade de sustentar o discurso da

empregabilidade a que se referia a Teoria do Capital Humano, por exemplo. Com a

finalidade de mascarar a insuficiência de empregos para todos os qualificados, o

direcionamento ideológico para empreender apresenta-se como uma saída.

5.4.3 Motivadores da abertura do curso e demandas do setor produtivo

O histórico do setor produtivo de Tecnologia da Informação na região se

confunde  com a  história  do  primeiro  curso  ofertado,  que  hoje  funciona  sobre  a

nomenclatura de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, da IES 3.

O curso iniciou-se em 1987 sob a nomenclatura de “Processamento de Dados”. O

coordenador considera o mesmo curso, já que manteve-se o objetivo central de um

curso  de  tecnologia  na  área  de  informática  com  ênfase  na  formação  do

desenvolvedor. Até o ano de 1998 eram ofertadas turmas matutinas e noturnas. Em
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2002  a  comissão  do  MEC  solicitou  a  alteração  do  nome  para  Tecnologia  em

Sistemas de Informação, permanecendo assim por três ou quatro anos. Quando da

instituição do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia pelo MEC, o

curso passou a denominar Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

em 2007.

Diante desse longo histórico, questionamos se podemos afirmar que o curso

teve  papel  na  consolidação  da  área  de  TI  na  região.  O  professor  afirmou  que

tiveram, sim, uma influência, já que tanto os cursos ofertados na área quanto as

empresas  da  região  têm  em  seus  quadros  muitos  egressos  do  curso.  O

Coordenador B disse:

Com relação à região tenho um levantamento informal de 2014… Mais ou
menos 40 empresas de  software em Pato Branco, um pouco mais de 40,
esse  número  pode  ter  variado  pós-crise,  mas  eram  41,  40  e  poucas,
mostrou que em cinco ou seis dessas empresas, em apenas umas cinco ou
seis, não havia egresso do nosso curso, aqui processamento, informática,
sistemas de informação,  depois,  ADS… No caso societário,  como sócio!
Como funcionário em praticamente todas! Por isso inclui empresas de três
pessoas, têm uma pessoa e mais estagiário, mais alguém, mas a gestão da
empresa,  como  a  própria  maior  da  cidade,  como  a  Empresa  Z…
(Coordenador B,  Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas – IES 3).

Diante disso,  é  possível  fazer uma relação entre a criação do curso e o

surgimento das empresas na região, relação essa comprovada pela pesquisa de

Pereira (2011), que afirma : “No que se refere a Pato Branco, a criação do Curso de

Tecnologia em Processamento de Dados […] representou um marco inicial para o

desenvolvimento do setor de tecnologia da informação em Pato Branco e na região”

(PEREIRA,  2011,  p.61).  Na  sequência,  então,  começaram  as  ofertas  de  outros

cursos em outras  IES,  como os de Sistemas de Informação da IES 4  em Pato

Branco  e  da  IES  6  em  Dois  Vizinhos,  em  2001,  seguido  de  uma  ampliação

significativa a partir do final dos anos 2000 e início dos anos 2010.

Após 14 anos do início da oferta de Processamento de Dados, a IES D abriu

o primeiro curso de Sistemas de Informação da região. Sobre os motivadores da

abertura do curso, o Coordenador D disse que

A gente teve sempre esse apelo tecnológico aqui em Pato Branco e região,
então a gente já almejava em ter esse curso também. Aí nós aproveitamos
que teve aquela mudança nas diretrizes, que foi bastante efetiva lá em 1999
e foi lá que surgiu o curso de sistemas de informação, então nós fomos o
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primeiro curso de sistema de informação na época de toda a região. Então a
gente  discutiu,  nós  com  os  colegas  da  universidade,  que  tinha  curso
tecnológico, e aí a gente achou que era conveniente, tinha um espaço para
se ter um bacharelado. Também o curso sempre apresentou muitos bons
resultados, mas chegamos no nosso ápice de ser o curso mais concorrido
na Instituição. Só que agora a gente também tem sentido as dificuldades
que a área de exatas tem tido, um decréscimo na procura. [...] basicamente
foi isso, pelo contexto regional e também pela vocação da instituição, que
ela sempre foi uma instituição que tem quase 50 anos na área de educação
e  ela  sempre  foi  trabalhado  no  sentido  de  trazer  cursos  que  fossem
inovadores para região. E foi como eu falei, o primeiro curso de sistemas de
informação da região (Coordenador D, Curso de Sistemas de Informação,
IES 4).

Concomitantemente, em Dois Vizinhos também foi iniciada a oferta de um

curso de Sistemas de Informação. O Coordenador F destacou, portanto, a existência

de uma demanda imediata da cidade, que já contava com grandes empresas da

área de software, e precisava de força de trabalho qualificada.

O que eu penso que foi a razão, na época que foi criado, é que a faculdade
tinha dois cursos, Administração e Sistemas, e aí que foram vindo os outros.
Então Sistemas foi uma área percebida, existia na época o Processamento
de Dados,  mas aí  era uma evolução… Aí foram mudanças de nome da
época, tudo mais, foi uma adequação aqui que foi feita na época, acredito
que  tiveram outros  consultores.  E  uma outra  questão  que  fortaleceu  na
época foi  o mercado.  Aqui  (Dois  Vizinhos)  estava demandando bastante
isso. Então nós tínhamos aqui essas quatro empresas, que eu mencionei, a
A, a B, a C e a D. E essas eram as quatro empresas que estavam presentes
aqui. Hoje já tem várias outras, mas na época elas demandavam mão de
obra e não tinha mais, estava ficando escasso. Então, por conta de eles
terem esse conhecimento com o proprietário da mantenedora, acredito que
houve aí uma conversa, o diálogo entre eles, para estamos demandando
isso aqui (Coordenador F, Curso de Sistemas de Informação, IES 6).

No que concerne aos motivadores para a abertura do curso, o Coordenador

A, da IES 1, não soube informar o que exatamente levou à criação, mesmo porque o

curso foi herdado da instituição anterior que foi federalizada. Mas, indicou que pode

ser a relação com a tecnologia na região sudoeste, e o fato de Palmas estar um

pouco mais afastada geograficamente das cidades que já ofertam cursos na área,

como Pato Branco, Dois Vizinhos e Francisco Beltrão. De acordo com ele, “o curso

já  existia  na  instituição  anterior  que passou  pela  federalização em 2014.  Sendo

assim, o curso era ofertado desde 2009”.

Ao  relatar  o  histórico  do  curso,  o  Coordenador  C  destacou  que  não

acompanhou  porque  ainda  não  estava  na  instituição,  mas  que  a  abertura  da

Engenharia de Computação aconteceu devido à existência de profissionais da área

de informática na instituição juntamente aos de engenharia elétrica, que decidiram
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pela abertura de um novo curso. Nesse sentido, a Engenharia de Computação fazia

um bom aproveitamento dos profissionais.

Eu não estava aqui na época, mas, assim, o histórico que eu sei é que o
curso surgiu por uma característica específica do seguinte: existiam bons
profissionais na área de informática que já atuavam no curso tecnologia e
análise,  e existem bons profissionais no departamento de elétrica que já
atuavam também na área no curso de engenharia elétrica  e também no
outro tecnólogo que já existia, que eles tinham lá, de automação… E por
falta  de necessidade da região ou dos egressos,  eles resolveram fechar
automação e esses professores passaram a procurar um outro curso para
atuar e acabaram procurando o pessoal da informática… Aí surgiu o curso
de engenharia da computação... (Coordenador C, Curso de Engenharia de
Computação – IES 3).

Conforme já mencionado, o curso foi aberto dentro de uma reorganização

interna da instituição, visando o aproveitamento de docentes de um curso que foi

extinto.  O coordenador  destacou,  ainda,  que como na mesma instituição há um

curso que é ofertado há muito tempo (TADS) e que o mesmo sempre apresentou

uma  ótima  inserção  de  seus  egressos  no  mercado  local.  Esse  fator  também

influenciou a abertura de um curso em área correlata, apesar de destacar que era

uma esperança e que, por ainda não terem uma grande amostra de egressos, não é

possível  saber  se  essa  hipótese  se  confirmou  ou  não.  Lembrou  também  que,

quando  da  abertura  do  curso,  não  havia  a  oferta  de  nenhuma  engenharia  de

computação em um raio de 500 km, apontando que isso também contribuiu pela

decisão desse curso, já que regionalmente – mesmo que o mercado não soubesse –

havia uma demanda pela formação de engenheiros da computação.

A IES E iniciou sua oferta de seu curso de TADS em 2010 e do curso de

Engenharia de  Software em 2017. O coordenador não explicou exatamente o que

demandou a abertura, mas durante toda a conversa enfocou na existência de muitas

empresas da área de TI na região e a necessidade de “mão de obra qualificada”.

Afirmou  que  os  egressos  do  curso  de  TADS,  de  forma  geral,  estão  “bem

encaminhados” e que sempre há demanda de trabalhadores, mesmo que ainda em

formação.

E o curso de Licenciatura em Informática foi motivado pela necessidade da

instituição ofertar uma licenciatura para atender às exigências do REUNI64. Como a

64 O REUNI  –  Programa de  Apoio  a  Planos de Reestruturação  e  Expansão das  Universidades
Federais,  foi  instituído  pelo  Decreto  nº  6.096,  de  24  de  abril  de  2007,  foi  uma  das  ações  que
integraram o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), tendo como principal objetivo ampliar o
acesso e a permanência na educação superior.  (http://reuni.mec.gov.br/o-que-e-o-reuni)
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área  de  Tecnologia  na  região  estava  em  ascensão,  foi  proposto  o  curso.  O

Coordenador  H  não  soube  precisar  o  motivo  real  dessa  escolha  específica,

considerando que ainda não era professor da instituição (como a maioria do corpo

docente do curso, que veio justamente após a sua aprovação e abertura).

O Coordenador  G destacou  que  o  curso  de Engenharia  de  Software foi

aberto na IES, que é pública, por conta da força regional e política, a fim de atender

especificamente  a  região,  mesmo tendo o  câmpus uma característica  de cursos

voltados à área de agrárias. É válido mencionar que Dois Vizinhos abriga a maior

empresa  da  região  na  área  de  produção  de  softwares e  serviços,  que  tem um

quadro de aproximadamente 400 trabalhadores – de acordo com informações do

Coordenador G.

Diante desse histórico e da existência do APL de TI na região, buscamos

saber como as empresas da região e o Núcleo de Tecnologia responsável pelo APL

se  relaciona  com  as  IES.  Nesse  sentido,  apresentamos  a  seguinte  série  de

perguntas: Existem demandas regionais/locais para a IES no que diz respeito ao

curso? O Núcleo de Tecnologia da Informação do Sudoeste do PR e/ou as empresas

demandam questões específicas para a formação ofertada pelo curso? Se existem,

como elas  acontecem?  Há  formalização?  Como a  IES,  Coordenação  do  Curso,

docentes e discentes recebem essas demandas? Há alguma avaliação a respeito?

Quais as implicações dessas demandas para o processo de formação?

De maneira geral a resposta que obtivemos das IES públicas é que não há

uma relação próxima entre o setor produtivo local e os cursos, mesmo que sempre

sejam  requeridas  indicações  de  estudantes  e  egressos  pelas  empresas  para

ocupação de vagas.

O coordenador C afirmou que desde que está na instituição (há um ano),

nunca  recebeu  demandas  do  NTI.  Disse  que  pode  ter  existido  em  momentos

anteriores, já que houve um período em que o presidente do núcleo era professor da

instituição  e  que,  de  certa  forma,  isso  estabelecia  um  diálogo,  mas  nada

formalmente. Sobre as empresas, de forma independente do núcleo, o coordenador

C relatou:

Quanto às empresas, tem-se aumentado essa necessidade. Hoje algumas
empresas, que há 2 anos atrás eram fechadas para os nossos profissionais,
os nossos alunos,  mesmo ainda não profissionais,  talvez,  ainda por  não
conhecerem exatamente o que um engenheiro de computação era capaz,
hoje já tem uma visão diferente nossa… Desde as empresas de software,
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que  tinham,  de  certa  forma,  um receio  de  contratar  um engenheiro  de
computação,  porque  querendo  ou  não  tem  muito  mais  software na
tecnologia  (curso  de  tecnologia),  então  eles  tinham  receio.  Mas  hoje,
algumas empresas de software aqui estão se dando conta de que, apesar
de às vezes o nosso aluno não estar tão experiente em programação, ele
tem uma maneira de pensar diferente, baseado no que é o engenheiro, que
pode ajudar na empresa. E esse caso que tem chamado atenção… E além
de as empresas estritamente mais voltadas para uma computação mista,
até misturando eletrônica com software, que antes não dava o devido valor
aos nossos egressos e hoje a grande empresa da região da cidade aqui, por
exemplo a Empresa X, acho que até  dois  anos atrás nós não tínhamos
ninguém lá dentro, e hoje nós temos três estagiários lá… E eu acabei de
receber uma ligação do gerente de TI de lá pedindo que ele precisa de um
profissional para trabalhar com inteligência artificial... E nós somos um único
curso que tem inteligência artificial na cidade… A Tecnologia (TADS IES 3)
não tem nenhuma disciplina, a IES 5 também não tem essa disciplina no
bacharelado de lá e a tecnologia da IES 4 também não tem! Acredito eu que
engenharia de software da IES 9 também não tenha... Talvez lá em Beltrão
(LI IES 10) tem uma disciplina de Inteligência Artificial… Então você vê...
Isso se não se for para Coronel Vivida, Palmas, ampliar mais nosso leque…
Talvez a gente chegue aí em 10 cursos relacionados, e dois ou três terão
essa  disciplina…  Então  eles  estão  com  essa  dificuldade  de  encontrar
profissional com algum conhecimento da área e é interessante que essas
empresas, que até alguns anos atrás não pensavam na gente, hoje elas
estão pensando e não é só a Empresa X... Algumas outras que nós temos
aqui na cidade, por exemplo empresas que fazem automação de posto de
gasolina,  que  se  preocupavam muito  com engenheiros  eletricistas,  hoje
estão vendo que um engenheiro de computação pode ajudar na equipe por
causa que tem um conhecimento que os engenheiros eletricistas não tem
tanto… E fora outras empresas de automação de maneira geral... Aqui na
nossa região, muito agrícola, né? Tem muita automação de agricultura de
precisão, temos alguns alunos atuando nisso aí, seja através de estágio ou
já formados...  E eu acho que, assim como a gente aprende a fazer a nossa
matriz melhor, até pensando nesse tipo de coisa, as empresas aprendem o
que a gente pode oferecer  para eles...  A comunicação ainda é pouca, a
Empresa X, por sorte, a gente tem uma comunicação muito boa com eles. A
gente tem um projeto que um professor  coordena como consultor,  então
nossos alunos atuam como estagiários e coisas do tipo… Mas algumas
outras  empresas,  a  gente  gostaria  de  ter  uma  comunicação  um pouco
melhor. Estamos começando nesse processo, outras empresas, através de
visita técnica. Semestre passado a gente fez uma visita técnica na Empresa
Y,  de  componente  hardware,  e  tiveram  os  estagiários  lá  também
consequentemente…  Mas,  é  um  processo  demorado  e  não  adianta  ter
muita pressa (Coordenador C, Curso de Engenharia de Computação – IES
3).

O Coordenador B,  da mesma instituição,  destacou que o curso não tem

muita relação, mesmo porque não tem como objetivo subordinar a organização da

matriz ao mercado local. Disse que o curso sabe das demandas locais, mas não

foca em atendê-las especificamente. Obviamente que acabam atendendo, mas que

quando  as  empresas  vinham  solicitar  algo  era  sempre  que  o  curso  ensinasse

tecnologias  específicas,  linguagens  de  programação  utilizadas  por  elas.  Já  o

Coordenador A  afirma:
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Nós temos contato direto com a direção de estágios, eles recebem muitas
solicitações  da  prefeitura,  às  vezes  de  algumas empresas,  às  vezes  do
tribunal de justiça, que eu vejo que eles acabam fazendo bastante acordos
em relação a parcerias, para que se tragam estagiários e da nossa área
também… Dificilmente eles acabam não estando empregados.  Porque a
demanda existe bastante, embora nem todo mundo é empregado na área
específica. Mas geralmente por ser um curso noturno, eles podem trabalhar
ao mesmo tempo. Grande parte dos alunos que trabalham na área estão na
área de TI, então eles acabam sempre desenvolvendo atividades de gestão
nas redes de empresas, porque é o que mais tem, mesmo que seja em
Abelardo  (cidade  de  Abelardo  Luz)  ou  em Palmas,  e  cidades  próximas
(Coordenador A, Curso de Sistemas de Informação – IES 1).

O professor destacou que na cidade também são ofertados cursos técnicos

de nível médio, em áreas mais básicas como manutenção de computadores. Afirmou

que também é um objetivo da instituição a oferta de um curso técnico de nível médio

na área, muito provavelmente o próximo a ser aberto, já que a instituição não tem

por função somente a oferta de ensino superior, mas também de educação básica.

Quando  perguntado  sobre  contato  com  o  NTI,  ele  afirmou  que  nunca  houve

nenhuma demanda do núcleo para a instituição. Ficou evidente que o NTI responde

bem  especificamente  por  Pato  Branco,  pois  os  professores,  de  forma  geral,  o

referenciam  assim.  O  coordenador  destacou  que  em  Palmas  não  há  nenhuma

organização do tipo. O coordenador também destacou que a instituição gostaria de

receber mais demandas locais e considera que em Palmas precisaria existir mais

empresas na área de TI. Entende, no entanto, que conforme as turmas forem se

formando, isso pode motivar o desenvolvimento da área.

Muito criticamente, o Coordenador H avalia a relação com o NTI e apresenta

que, no caso do curso, existem dois lados da sociedade que podem apresentar suas

demandas.  O Coordenador ainda avalia  o  setor  de tecnologia  da  informação na

região e, especificamente, em Francisco Beltrão. Ele afirma:

Então, tem duas partes: tem as empresas e tem as escolas. As escolas são
o lado mais bonito. As escolas pedem que a gente faça projetos com elas,
não é tanto em questão de formação, mas é questão mesmo assim: ‘olha, a
gente tem um laboratório lindo, mas não sabe o que fazer, vocês podem vir
fazer coisas?’. E é tanta essa demanda que a gente não dá conta de todas
né? A gente vai com o PIBID porque tem a bolsa, tem o professor. Mas tem
várias escolas que a gente não atende a demanda. Uma lástima, mas acho
legal,  pois estão pedindo. Então essa parte é bonita e muito legal.  Com
relação às empresas, não, a gente foi circuitado pelo curso de engenharia
de software, que é o que eles querem entender. Eles não querem o nosso
perfil, eles querem aquele perfil e, assim, eu não sei muito sobre o núcleo
de empresas aqui de Beltrão, mas o negócio não vai… Do jeito que tá não
vai nunca para frente! É tosco, não é inteligente. Eles querem que a gente
vá lá dar uma palestra… Eles não acreditam muito, acho que não acreditam
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mesmo. Não acreditam nem uns nos outros,  porque pelo jeito como é o
negócio que eu já vi, é muito lento! Eles querem fazer um, você já ouviu
falar, do Sudovalley? É que é muito… Dá vergonha de falar entende? Mas é
muito primário. Eles são super inspirados de que há um mundo no Vale do
Silício e que a gente vai, agora, do nada, fazer isso aqui virar uma região de
empreendedorismo e desenvolvimento tecnológico. Mas não querem gastar
dinheiro, não querem se incomodar, não querem nada. Tipo, a gente vai dar
migalhas de pão e disso vai surgir uma cultura inovadora e aqui vai ser…
Então, entra ano e sai ano, é a mesma encrenca, é a mesma briga. O CIT
não faz nada. Nem quer fazer nada, porque ninguém quer fazer nada. Não
quer pagar nada, quer que a gente trabalhe de escravo. O Nubetec é a
mesma coisa. A gente vai lá e fala, fala, fala, mas… Assim, o Vale do Silício
é o Vale do Silício porque tinha gente que metia a mão no bolso e pagava
dinheiro  para  jovens  programadores,  entende?  Pensava  junto  com  eles
coisas legais e o pessoal fazia coisas legais. Às vezes dava certo, às vezes
não dava tão certo. Assim, o Vale do Silício nos anos 70, 80, não era uma
coisa desesperada como é hoje, um pouco mais até espetáculo. Naquela
época tinha um pouquinho de espetáculo, mas tinha essa coisa também,
precisa investir né? Quer comer pão sem dar o trigo? Não dá! Tu tem que
pagar, tem que juntar a gurizada! As coisas não vão acontecer assim, do
nada, só pagando uma miséria para os guris desenvolverem  software de
padaria. Um software de padaria tu ganha a grana de empresários, explora
os teus funcionários e vai… E é essa a situação que a gente vive hoje.
Então em relação a eles eu sou, razoavelmente, descrente (Coordenador H,
Curso de Licenciatura em Informática, IES10). 

Essa  questão  levantada  pelo  Coordenador  H  é  muito  importante  para

debatermos a qualificação na região. Apesar de não podermos abordar em nossas

entrevistas com os programadores a questão salarial, como veremos mais adiante e

como pudemos ver na caracterização do APL no Capítulo 4, é evidente que a região

paga muito mal seus profissionais, que são altamente escolarizados. O Coordenador

D,  que  além  de  atuar  na  IES  4,  também  é  Secretário  Municipal  de  Ciência,

Tecnologia e Inovação de Pato Branco, também destaca essa problemática, mesmo

que não tão criticamente. Ele diz:

Existe  um  problema  que  a  gente  tem  discutido  que  é  a  questão  da
remuneração.  A  remuneração  é  muito  baixa  para  o  profissional  de
informática,  ainda,  na nossa região,  incompatível  com as outras regiões.
Então, isso acaba gerando esse não estímulo, porque quando ele vai lá:
‘vou fazer um curso, vou me dedicar, ficar tantos anos e vou chegar lá na
frente e vou ter uma remuneração’... Coordenador D, Curso de Sistemas de
Informação, IES 4).

A opinião  do  Coordenador  E  sobre  o  tema,  no  entanto,  é  contrária.  No

entanto, arriscamos afirmar que isso se deve ao fato desse coordenador também ser

empresário do setor.  Ele disse que os acadêmicos dos cursos, já entram para o

mercado de trabalho com um ano de curso:
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A gente tem essa inserção muito rápida, o mercado remunera relativamente
bem e isso que é quem somente está iniciando […] Então, é para trabalhar
no 1° semestre, no 2° ele está inserido, não como estagiário, mas como
funcionário  da  empresa  mesmo,  e  então  é  muito  boa  [a  remuneração].
Então,  tem que  estudar,  só  isso… (Coordenador  E,  Cursos  de  TADS e
Engenharia de Software, IES 5).

Diferentemente  das  IES  públicas,  podemos  perceber  que  as  privadas

mantém  uma  relação  mais  próxima  com  o  setor  produtivo.  O  Coordenador  E

enfatizou que a quantidade de cursos da região não forma profissionais o suficiente

para atender as demandas locais. Disse que  “hoje, real, se fosse pra cumprir, tem

20  vagas  para  já,  de  imediato,  e  eu  não  tenho  as  pessoas,  ninguém  tem  as

pessoas”. Sua abordagem reforça os discursos do mercado sobre a “escassez de

mão de obra qualificada”, muito perpetuada com a finalidade de inchar as áreas de

formação e, assim, ampliar o exército de reserva desses profissionais. O mesmo

coordenador  afirma  que  as  demandas  são  formalizadas,  por  meio  de  reuniões,

firmadas em ata.  E que essas demandas são constantes.  No mesmo sentido,  o

Coordenador D assevera:

A gente procura fazer, discutir com o setor de Tecnologia da Informação.
Neste grupo estamos junto com o NTI, junto com o SEBRAE, PBetec, junto
com  o  IAPAR,  com  a  universidade,  com  secretaria  de  educação,  com
SINDComércio, SINDIMetal, associação comercial, todos esses membros…
A gente procura discutir e organizar ações em vários sentidos. Hoje a gente
tem praticamente todas as ações que são feitas na área de tecnologia, elas
são feitas por todas as instituições juntas [...] Então a gente procura ter essa
integração,  é  aquilo  que  eu  comentei  contigo  da  filosofia  da  construção
coletiva, porque se cada um faz uma parte você consegue ter um evento
muito significativo, muito amplo [falando do Inventum, um grande evento da
região]. Aí lá a gente tem reunião do conselho, por acaso hoje tem reunião
do conselho, e a gente discutiu na reunião do conselho justamente essa
questão das dificuldades que as empresas estão tendo com relação à mão
de obra, que tem muitas vagas que estão abertas e que não tem profissional
para preencher essas vagas. Não tem profissional disponível na faculdade
para  colocar  lá,  mas  porque  o  aluno  que  está  no  1º  período  já  está
trabalhando e a gente não tem o que fazer. Então a gente está pensando
em fazer  programas,  parcerias  para  que se  pegue os  alunos  do ensino
médio, a gente busca capacitá-los para isso. A gente tem uma relação muito
próxima com todas as instituições, acho que isso é uma das grandes forças
nossas.  É  justamente  esse  o  interesse,  trabalho  integrado  de  que  as
pessoas pensam os seus objetivos da sua instituição mas antes deles isso é
comum  e  aí  cada  um o  que  fizer  de  melhor  ela  vai  ter  maior  retorno
(Coordenador D, Curso de Sistemas de Informação, IES 4).

Diante disso,  podemos concluir  que o setor  de TI  na região surgiu  e se

consolidou a partir da abertura do curso de Processamento de Dados. No decorrer

do processo, no entanto, a relação entre o setor e as IES públicas não se constituiu
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tão  fortemente  quanto  o  que  acontece  com  as  IES  privadas.  Se  fizermos  um

comparativo,  instituições  públicas  apresentam  uma  perspectiva  diferente  da

defendida  pelos  coordenadores  de  cursos  das  privadas.  A  perspectiva  da

qualificação na região, se observada considerando esses elementos, não pode ser

tomada como um todo  uniforme.  Se  são  evidentes  o  partilhamento  de  algumas

características,  como  a  flexibilidade  da  formação  e  a  curricularização  do

empreendedorismo, outros elementos são construídos de forma diferente, como é o

caso do atendimento específico às demandas locais.
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6. FORMAÇÃO E TRABALHO DOS PROGRAMADORES DE SOFTWARE NO 

SUDOESTE DO PARANÁ

Nesse capítulo nos dedicaremos à análise mais aprofundada dos processos

de formação e trabalho dos programadores de software do APL de TI do Sudoeste

do  Paraná,  a  partir  dos  dados  coletados  nas  entrevistas  –  já  mencionadas  no

capítulo 2 dessa tese. Sendo assim, iniciaremos com o perfil dos entrevistados, e na

sequência apresentaremos o que as IES e o setor produtivo objetivam da formação

a partir das informações coletadas com os programadores – corroborando o que já

foi apresentado nas análises das entrevistas com os coordenadores de curso e as

poucas  informações  que  foram  obtidas  sobre  o  setor  produtivo.  Após,

apresentaremos nossas análises partindo das seguintes categorias: Processos de

Trabalho; Condições de Trabalho; Identidade Profissional – no que diz respeito à

organização  do  trabalho;  Aprendizagem  para  o  Trabalho;  Aprendizagem  pelo

Trabalho; e Aprendizagem para além do Trabalho, no que concerne aos processos

formativos.

6.1 Perfil dos Entrevistados: retrato dos programadores de software do 

Sudoeste do Paraná

Antes  de  avançarmos  nas  análises,  é  válido  destacar  algumas questões

sobre  o  perfil  desses  profissionais  obtidos  nas  entrevistas.  O  perfil  traçado  nos

questionários,  apresentado  no  capítulo  2,  foi  confirmado.  Dos  14  entrevistados,

somente três eram mulheres, conforme o Gráfico 6, na sequência. Ou seja, apenas

21,4% são mulheres. A grande maioria era composta por homens, brancos e muito

jovens. Entre todos os entrevistados, não tivemos ninguém com mais de 26 anos,

sendo  que  a  faixa  de 21 a  23 congregou mais  de  57% deles  (Como podemos

observar no Gráfico 7 abaixo), ou seja, um grupo mais jovem ainda que o perfil geral

a  que  chegamos  com  os  questionários.  Com  relação  à  faixa  etária,  pudemos

observar duas questões importantes. A primeira delas é que é possível chegar ao

nível máximo da carreira muito cedo. A carreira de programador ou desenvolvedor
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(como a maioria prefere se autodenominar) é dividida em três níveis: júnior, pleno e

sênior. Os programadores de 26 anos já eram sênior. Isso se reflete no olhar que

tem sobre a sua profissão: os mais jovens demonstram maior otimismo, e até certo

deslumbramento, que vai diminuindo à medida que aumenta a idade e o tempo de

trabalho  dos  entrevistados.  A  segunda  questão,  decorrente  do  observado  na

primeira, é que as perspectivas de avanço são alcançadas muito rapidamente, o que

torna a carreira pouco atrativa em um espaço curto de tempo e implica em certa

frustração;  a  empolgação  inicial  em  avançar  e  realizar  um trabalho  plenamente

autônomo e criativo não se confirma. Nesse sentido, a maioria afirma ambicionar

outros postos, como a de analistas ou gerentes de projetos, sendo que alguns já

cursam ou cursaram especialização nessas áreas.

Abaixo podemos observar a questão de gênero e de idade, confirmando a

alta concentração de trabalhadores no estrato muito jovem, sendo a imensa maioria

composta por homens:

Gráfico 6 – Gênero dos Programadores de Software Entrevistados
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados de pesquisa (2015)

Gênero dos Programadores de Software do SO do PR

Homens
Mulheres
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Gráfico 7 – Idade dos Programadores de Software Entrevistados
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados de pesquisa (2015)

Ainda no que diz respeito ao perfil dos entrevistados, podemos destacar que

a inserção na área se dá, majoritariamente, durante a graduação, sendo que alguns

começam  a  trabalhar  com  programação  antes  mesmo  de  iniciarem  os  estudos

superiores na área,  como foi  o caso de 5 dos entrevistados.  Das 14 entrevistas

consideradas em nossa pesquisa, 10 explicitaram ter iniciado suas atividades na

área como estagiários/as. Os demais não negaram essa informação, apenas não

mencionaram. Sendo assim, é possível que também tenham começado a trabalhar

nesse modelo de contrato, o que é bem provável considerando o período em que

iniciaram suas atividades: antes e durante a graduação.

Nome Fictício
Idade na data da

Entrevista
Idade que

Iniciou na Área

Formação
quando iniciou

na Área

Começou como
Estagiário/a

01 Lucas 22 anos 19 anos Durante Grad. Sim

02 Carlos 20 anos 17 anos Durante Grad. Sim

03 Rodrigo 22 anos 17 anos Antes Grad. Sim

04 Carolina 22 anos 21 anos Durante Grad. Sim

05 Eduardo 21 anos 19 anos Durante Grad. Não informou

06 Luíza 26 anos 21 anos Durante Grad. Não informou

07 Maurício 26 anos 18 anos Durante Grad. Sim

08 Marcos 21 anos 18 anos Antes Grad. Sim

09 Tiago 24 anos 20 anos Antes Grad. Sim

10 Gabriel 22 anos 19 anos Antes Grad. Sim

Menos de 18 anos
18 a 22 anos
23 a 27 anos

28 a 32  anos
33 a 37 anos
38 a 42 anos
43 a 47 anos
48 a 52 anos
53 a 62 anos

Mais de 62 anos

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Idade dos Programadores de Software do SO do PR
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11 Murilo 25 anos 20 anos Durante Grad. Não informou

12
Entrevista
Excluída

- - - -

13 Pedro 23 anos 17 anos Durante Grad. Não informou

14 Antônio 22 anos 17 anos Antes Grad. Sim

15 Cecília 24 anos 19 anos Durante Grad. Sim

Quadro 10 – Quando e como os Programadores de Software Entrevistados iniciaram na área
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados de pesquisa (2015)

Como mencionado, nenhum programador começou a trabalhar na área após

formado.  Todos  iniciaram  na  profissão  antes  ou  durante  a  graduação,  com  no

máximo 21 anos (duas mulheres iniciaram nessa idade, o que pode nos indicar uma

questão de gênero – já que pode ser mais difícil para mulheres entrarem na área),

em geral com contrato de estágio, o que garante mão de obra mais barata para as

empresas, além de serem “uma página em branco”, de fácil adaptação aos moldes

da empresa, na visão dos próprios programadores. Inclusive, um dos programadores

destacou a importância para as empresas em formar o trabalhador de acordo com

seu jeito de encaminhar os trabalhos, indicando que a questão da produtividade é

mais importante que o acúmulo de conhecimentos na área:

Eles  contratam  muito  estagiário!  Muito  estagiário!  Eles  estão  sempre
ensinando, assim... É mais difícil  pegar alguém que já sabe, porque eles
falam “ah, o cara chega ali com um currículo desse tamanho, mas no fim
rende menos que o estagiário!”
É, já fica o filho, né? Tu aprendeu com eles, tal... Tanto que se tu tentar sair
eles vão falar “ah, mas a gente investiu em você, ensinou e pá...” Teve caso
de alguns, que eles falaram depois que saíram... Falaram: “tu tá indo pra
outra empresa levando o conhecimento que tu adquiriu aqui!” (Lucas, 22
anos).

A fala do Lucas demonstra também, em certa media, a existência de uma

forma de coerção  ao  indicar  um discurso  que tenta  conformar  o  trabalhador  no

emprego, muitas vezes mal remunerado, a partir de uma espécie de chantagem em

torno dos conhecimentos por ele adquiridos, considerados propriedade da empresa.

O ser “filho” da empresa também é um aspecto ideológico a ser destacado, que

carrega  uma  forma  de  cooptação  da  subjetividade  do  trabalhador,  imputando  a

responsabilidade  e  o  senso  de  “gratidão”.  Conforme  análise  de  Alves  (2007),

coletivos geracionais de trabalhadores mais jovens, por adentrarem aos processos

produtivos já nessa lógica, apropriam-se desses discursos e, assim, incorporam tais
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valores:

As inovações toyotistas que ocorrem no local  de trabalho têm sua base
reprodutiva no cotidiano de homens e mulheres. Embora o toyotismo diga
respeito  a  inovações  empresariais,  ele  se  sustenta  por  meio  de  novas
formas  sócio-metabólicas  que  se  desenvolvem  fora  da  empresa.
Precisamos, deste modo, ir além do local de trabalho e inclusive da cadeia
produtiva, para encontramos os elementos ideológicos (e emocionais) que
constituem o lastro da nova subjetividade toyotista mais disposta a colaborar
com as novas implicações organizacionais do capital.
Os novos coletivos geracionais de trabalhadores que se desenvolveram na
década  de  1990,  tenderam  a  incorporar  em  si,  novas  experiências
ideológicas e emocionais do sócio-metabolismo do capitalismo toyotista. O
que significa que os jovens trabalhadores são mais receptivos aos valores,
expectativas  e  utopias  de  mercado  que  se  disseminam  com  a  crise
estrutural do capital e a reestruturação capitalista (ALVES, 2007, p.203).

Ainda sobre a contratação de estagiários, há a ideia da polivalência muito

presente,  implicando  na  realização  de  várias  tarefas  sob  a  justificativa  de  estar

conhecendo a área e suas possibilidades. Sabendo do interesse do estagiário em

ser efetivado, a empresa passa a exigir muito desses trabalhadores, que elevam sua

produtividade ao máximo para “mostrar serviço” e aumentar assim as chances de

emprego posteriormente.

Na verdade, quando eu entrei, entrei de estágio, né? Então, estagiário é pau
para  toda  obra.  Faz  o  que  for  preciso!  Depois  trabalhei  direto  com
desenvolvimento  mesmo!  Na  verdade,  até  hoje  trabalho  com
desenvolvimento, mas isso devido à questão de ganhar experiência tanto
como programador, como analista, como você entender de um negócio...
(Rodrigo, 22 anos).

A questão  de  “ganhar  experiência”  confunde-se,  na  realidade,  com uma

exploração dessa dimensão da polivalência.  Sendo assim, o trabalhador acredita

que está sendo recompensado por ter se esforçado tanto, realizando todo o tipo de

serviço  solicitado.  Nesse sentido,  a  programadora  Carolina  destaca que a  baixa

remuneração ofertada ao estagiário que realiza tudo que um profissional formado faz

é muito interessante para as empresas. Dessa forma, é possível encontrar mais uma

forma de precarização do trabalho que é feita através dos contratos de estágio. Com

a  justificativa  de  que  esse  trabalhador  está  aprendendo,  os  salários  são

absolutamente inferiores mesmo a atividade laboral sendo a mesma.

Usam [muito contrato de estágio] e hoje eu vejo um estagiário fazendo tudo
que um cara faz... E é mais fácil para uma empresa pagar um estagiário do
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que pagar um programador, é bem mais fácil porque o estagiário está ali,
ele está fazendo também, está trabalhando também, e ele está ganhando
menos (Carolina, 22 anos).

Uma  outra  questão  importante  é  que  muitos  começam  nas  empresas

realizando atividade de suporte  antes  de irem para  o setor  de desenvolvimento.

Estes,  em  geral,  afirmam  que  é  muito  importante  essa  experiência  inicial  para

conhecer o programa e a área de negócio65 em que vão trabalhar. Alguns também

trabalham na área de testes antes. Na fala dos programadores foi possível identificar

que há uma certa hierarquia na área, que da base para o topo seria composta por

suporte,  teste,  programação/desenvolvimento,  análise  e  gerência  de  projetos,

correspondendo de certa forma ao que discutimos no Capítulo 4. No entanto, esse

não é um modelo fechado, considerando que é comum a coexistência de funções,

como a de analista-programador, ou ainda, de programador que realiza também o

teste,  além dos que atendem clientes e desenvolvem e os que realizam todo o

processo.

Sobre sua trajetória, Luiza narra:

Eu comecei em maio de 2010, nessa empresa atual.  Em junho, julho de
2011 eu fui para a área de desenvolvimento. Então, fiquei esse primeiro ano
no suporte.  Um dos motivos era conhecer  a  área.  Eu saí  de uma área
gerencial e entrei em uma área fisco-contábil, que era coisa que eu nunca
tinha mexido, um monstrinho para mim. Então, eu mesma não me sentia
confortável de chegar no desenvolvimento, eu sei que eu ia ferrar com a
galera  que  estava  lá.  Então,  foi  um  pouco  de  opção  minha  ficar  esse
período  no  suporte.  Eu  fiquei  esse  um  ano,  e  nesse  um  ano  a  gente
trabalhou com a linguagem  Delphi. Eu ainda não tinha tido na faculdade,
sabia que iria ter no segundo semestre, que ia encaixar com o período, e
devido a falta de tempo, trabalhando o dia inteiro e estudando a noite, é
meio complicado de aprender algo em casa. Aí eu decidi também esperar
para ter a matéria na faculdade, só deixar mais fácil. Então eu comecei em
junho, julho de 2011 a desenvolver (Luíza, 26 anos).

No caso de Carlos, apesar de já iniciar no setor de desenvolvimento, não

começou  diretamente  programando,  mas  participando  de  um  treinamento-teste,

considerado por ele uma forma de ganhar experiência para então poder trabalhar.

Esse modelo  é  bastante utilizado nas empresas da região,  como citaram outros

65 A área  de  negócio  é  a  área  a  ser  atendida  pelo  software  que  será  desenvolvido  ou  já  foi
desenvolvido  e  é  comercializado  pelas  empresas/fábricas.  Em geral,  os  programadores  também
precisam  conhecer  as  suas  regras  já  que  o  conhecimento  técnico  não  basta  para  buscar  as
“soluções” requeridas pelo programa a ser desenvolvido. Entre as áreas de negócio mais citadas
pelos programadores do sudoeste estão a de sistemas fisco-contábeis, sistemas gerenciais, sistemas
de transporte, sistemas para comércio em geral e sistemas para turismo.
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trabalhadores  em  suas  entrevistas,  e  consiste  em  uma  pré-seleção  dos

programadores:

Quando  eu  entrei  nessa  empresa  que  eu  estou  agora  eu  entrei  como
estagiário... Então não comecei a programar, eles deram primeiramente um
treinamento, para a gente aprender bem, até ali alguns meses eu não tive
muita prática, até que eles passaram um sistema para a gente criar, que era
um sistema interno, só para a gente aprender mesmo a desenvolver... E dai
só a partir disso que a gente foi trabalhar na área mesmo. Com os sistemas
que  já  tinha,  que  dai  a  gente  vai  trabalhar  nos  que  a  gente  tem
responsabilidade daqueles... (Carlos, 20 anos)

A questão da compreensão da área de negócio para a qual se vai programar

e do aprendizado da linguagem de programação utilizada pela empresa são motivos

bastante citados para iniciarem como estagiários ou em outros setores da empresa,

mas também há um outro elemento que Marcos indicou em sua fala e que corrobora

a perspectiva de barateamento da força de trabalho, já que contratar programadores

experientes é muito mais dispendioso para a empresa:

Eles sempre tentam trazer a maioria das pessoas ali de dentro, 80% dos
programadores  é  da  área  de suporte.  Dificilmente  tem um programador,
quando eles  contratam de  fora  é  porque  na  empresa  ou  eles  precisam
urgente de um programador experiente ou o cara estava com um preço
barato e um prazo curto para a entrega do software. Se não, geralmente é
suporte (Marcos, 21 anos).

Essa questão também evidencia a lógica de oferta e demanda de força de

trabalho,  mercadoria  para  o  capital.  A afirmação  “o  cara  estava  com um preço

barato” ilustra bem isso.  Sendo assim, ao pensarmos a questão da qualificação,

para  uma  atividade  que  exige  conhecimentos  complexos,  percebemos  que  o

capitalismo encontra mais vantagens na formação realizada no próprio trabalho que

em contratar um trabalhador “pronto”. Há uma economia de tempo considerável no

processo  de  aprender  fazendo,  e  tempo  também é  matéria-prima  para  produzir

mais-valia.  Mas,  no  caso  dos  programadores  de  software,  a  função  demanda

conhecimentos bem específicos e, portanto, ter passado por um curso técnico ou de

graduação  na  área  se  torna  um elemento  distintivo  na  concorrência  por  vagas.

Podemos  perceber  isso  quando  vamos  para  os  índices  de  escolaridade  dos

entrevistados.

Sobre a formação, especificamente, 10 dos 14 já encontravam-se graduados
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quando da realização das entrevistas, sendo, portanto, apenas 4 estudantes. Um

elemento  que  essa  informação  nos  traz  é  o  fato  desses  trabalhadores  terem

escolhido ainda muito jovens sua carreira profissional, levando em consideração já

estarem formados  nessa  baixa  faixa  etária.  Os  que  iniciaram na  área  antes  da

graduação citaram ter participado de cursos técnicos e profissionalizantes, tanto de

nível médio como de curta duração, desde os 16 anos (como narrou o programador

Carlos, por exemplo; e antes, ainda, como alegou Tiago).

Um desses cursos foi mencionado por três programadores e diz respeito a

um modelo de recrutamento feito  pelo APL, em que a participação pode levar a

contratação por uma empresa da área (em um formato de competição em que os

melhores são premiados com um emprego). Muitas empresas da área utilizam esse

formato, abrindo vagas de estágio tendo esses treinamentos como requisito. Apesar

de não termos obtido essa informação formalmente com o setor produtivo, e apenas

conversas informais terem apontado isso, essas evidências através das entrevistas

também nos levam a inferir que não é somente a graduação uma “porta de entrada”

para o mercado de trabalho no setor, nessa região. O recrutamento desses jovens

em idade escolar anterior indicam que a formação superior não é um requisito de

acesso,  apesar  de  poder  se  constituir  como  um  requisito  de  permanência  no

emprego.  Isso  leva  à  grande  demanda  de  cursos  de  graduação  na  área,  que

passam a ser ofertados por IES públicas e privadas.

Como já apresentado no Capítulo 2, a maioria dos entrevistados estudou em

IES privadas: 8 dos 14. Ao avaliarem a formação recebida, os que estudaram em

IES públicas tecem mais elogios às instituições que os estudantes de IES privadas.

No entanto, muitos desses também se dizem contentes com o que receberam, pois

evidenciam  compreender  que  o  curso  universitário  tem  pequena  relevância  na

aprendizagem  do  que  precisam  saber  para  trabalhar.  Os  dados  coletados  nos

questionários se confirmam no que concerne à questão sobre onde aprenderam

majoritariamente  os  conhecimentos  que  utilizam na  prática  produtiva:  no  próprio

trabalho. Os cursos anteriores à graduação, mencionados acima, também são muito

valorizados pelos programadores que os fizeram, e o autodidatismo aparece muito

mais evidenciado que nos dados dos questionários, como veremos mais adiante.
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6.2 O que as IES e o Setor Produtivo objetivam para a formação: 

Empreendedorismo e Inovação 

Conforme  destacamos  no  Capítulo  4,  não  foi  possível  delinear

especificamente e formalmente as demandas do setor produtivo local  no que diz

respeito à formação dos programadores de software. No entanto, isso não impede

de traçarmos algumas questões gerais a partir do que as IES apresentaram, inter-

relacionando  com  discussões  já  postas  na  área  de  TI  e  com  os  discursos  já

consolidados sobre o setor, e recorrer a aspectos proferidos tanto nas IES quanto

pelos trabalhadores.

Não distante do que hegemonicamente vemos/ouvimos/lemos sobre a área

de  TI,  o  APL  do  Sudoeste  do  Paraná  mantém  muito  fortes  os  jargões  de

empreendedorismo e inovação como motes centrais do setor. Reivindicam um papel

de  produtores  da  tecnologia  e  responsáveis  pelo  desenvolvimento  econômico  e

social,  apresentando  em  seus  espaços  de  divulgação  sua  relevância  para  o

desenvolvimento regional.  Essas perspectivas interferem não só indiretamente na

formação  dos  trabalhadores  da  área,  mas  também  implicam  em  percursos

formativos que representam a busca pelo atendimento a essas demandas.

Como pudemos observar no Capítulo 5, isso não se dá somente em âmbito

local,  nos  cursos  de  graduação  ofertados  na  região.  Mas  vem  na  forma  de

orientações oficiais por meio das DCNs e, antes delas, dos Currículos de Referência

da SBC. E por mais que tais orientações não representem um espelho da realidade,

ou melhor,  por mais que a realidade objetiva não materialize tais orientações de

forma exata,  temos fortemente  a  presença de muitos  de  seus  elementos  sendo

executados nos cursos ofertados na região. Um muito forte é a curricularização do

empreendedorismo.

Característica de todos os cursos de graduação que concederam entrevistas

(Capítulo 5), a presença do empreendedorismo, como disciplina específica e nas

atividades integradoras e extracurriculares, demonstra um aspecto que não pode ser

ignorado:  o  forte  apelo  ideológico  na  formação  acadêmica.  Para  além  de

conhecimentos técnicos e científicos – muitas vezes considerados insuficientes tanto

por professores como por trabalhadores e empresários –, a formação universitária

cumpre um papel primordial na conformação do modelo societal vigente. Se, por um
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lado,  temos  o  relevante  acesso  a  conhecimentos  de  nível  superior  pela  classe

trabalhadora,  por  outro  tem-se  a  construção  discursiva  do  capitalismo

contemporâneo reiterando a submissão do trabalho ao capital.

De acordo com Fontenelle,

[...]  o  universo  acadêmico também tem sido permeado pelo  discurso  da
inovação permanente. Em seu livro Knowing Capitalism, Nigel Thrift (2005),
baseando-se em estudos destacados sobre esse assunto, nos mostra como
tem havido uma crescente simetria entre o mundo da academia – pensada
no sentido grego das diversas instituições voltadas para o ensino artístico,
literário, filosófico, científico – e o dos negócios, em especial na maneira
como as duas instituições estão compartilhando as mesmas inquietações
relacionadas  à  necessidade  de  inovar,  transformando  saberes  em
conhecimento.  Essa  tem  sido,  segundo  Thrift,  uma  das  características
centrais  e  muito  específicas  desse  novo  estágio  do  capitalismo  do
conhecimento:  os  negócios  têm se  tornado  cada  vez  mais  acadêmicos,
assim como a academia tem se tornado cada vez mais orientada pelos
negócios (FONTENELLE, 2012, p.100 e 101).

Atrelada  à  ideia  de  empreendedorismo  está  a  de  inovação.  E  essa  é

vislumbrada também através da formação continuada dos trabalhadores, de forma a

induzi-los a contribuírem com ideias inovadoras; logo inovar é uma característica

primordial de todo empreendedor. Segundo Carvalho, Reis e Cavalcanti (2011, p.

11):

A inovação  ganha  importância  em razão  de  sua  estreita  relação  com a
competitividade.  Normalmente,  quanto  mais  inovadora  uma  empresa  for,
maior será sua competitividade e melhor sua posição no mercado em que
atua.  Essa  alta  capacidade  para  inovar  transforma  ideias  em produtos,
serviços e processos de forma rápida e eficiente. Como consequência, a
inovação permite à empresa lucrar mais.

Nesse  sentido,  podemos  entender  que  a  inovação  está  absolutamente

relacionada  à  formação  para  o  empreendedorismo,  e  espera-se  que  os

trabalhadores contribuam para a inovação em suas empresas. Dessa maneira,  o

discurso  em  torno  da  inovação  torna-se  consequência  de  trabalhadores

empreendedores, mesmo sendo empregados. 

A inovação também pode ser compreendida como o ato de criar, inventar ou
renovar, fazer algo existente de maneira nova, diferente da usual. Aplicada
no  contexto  organizacional,  a  inovação  está  atrelada  à  concepção  de
utilidade – é criatividade posta em prática – e, mais propriamente, significa
criatividade  posta  a  serviço  do  processo  de  criação  de  valor  para  as
organizações (FONTENELLE, 2012, p.101).



219

Dessa maneira, quando os processos formativos reforçam e até centralizam

essa questão, podemos entender que estão atendendo aos interesses do modo de

produção, conformando os trabalhadores a colocarem todos os seus conhecimentos,

saberes e esforços criativos à disposição do mercado e da criação de valor. 

Tal aparato discursivo revela uma nova matriz de inteligibilidade com base
na qual  o processo de invenção é avaliado e regulado.  Em que pese a
importância desse discurso na propagação e sustentação dessa lógica, o
que se pode afirmar é que, da perspectiva real de seu funcionamento, ela
tem  colocado  desafios  novos  e  constantes  às  empresas  que,  já  não
conseguindo  suportar  o  processo acelerado  e intermitente  de  gerar,  nos
seus limites internos,  a próxima grande ideia que possa ser  incorporada
como mercadoria, deslocam-se para o universo acadêmico, a fim de extrair
desse um saber que converta a inovação para o mercado (FONTENELLE,
2012, p.103).

A categoria empreendedorismo não é novidade nas teorias econômicas e

tem sido constantemente revisitada, sendo que, diante de problemas do capitalismo,

como a crise de empregos, a mesma passa a ser repetida quase como um mantra

nos mais variados espaços de formação e produção.  Em sua tese,  Melo (2010)

debate essa questão no projeto de educação do empresariado brasileiro por meio da

Confederação Nacional da Indústria. O autor recupera a origem da concepção de

empreendedorismo e destaca:

A concepção econômica está fundamentada na obra clássica do economista
austríaco  Joseph  Alois  Schumpeter  (1883-1950),  autor  da  tese  da
“destruição  criativa”,  que  caracteriza  o  capitalismo como um sistema  de
constante  construção  e  destruição  por  meio  das  ações  empresariais
empreendedoras. Estaria no núcleo da ação deste empreendedor a busca
da  inovação  de  processos  e  produtos,  tendo  na  vantagem comparativa
desta  inovação o  seu  benefício,  ou  seja,  o  empreendedor,  por  meio  da
inovação, teria, por algum tempo, a vantagem competitiva da exclusividade
da  sua  inovação,  e  isso  daria  a  ele  o  impulso  para  essa  busca
(SCHUMPETER, 1982). O economista ainda vai além: a partir do momento
em que  o  empresário  deixar  de  lado  este  caráter  inovador,  e  passar  a
administrar  o  negócio  de  forma  tradicional,  ele  deixará  de  ser  um
empreendedor.
Em Schumpeter, portanto, encontramos algumas características que viriam
a  se  concretizar  como  adequadas  ao  empreendedor:  oposição  ao
gerenciamento  tradicional  dos  negócios,  derivando  daí,  nas  concepções
contemporâneas  que  o  empregado  empreendedor  é  aquele  que  teria
aversão ao tipo formal de emprego, o qual se caracteriza pela rotina, por
procedimentos  burocráticos,  inclusive  pela  obediência  às  hierarquias
rígidas. Ao contrário, o trabalhador empreendedor, cujo modelo nasce desta
teoria schumpeteriana, é aquele que acredita na sua autonomia, no uso da



220

criatividade como fonte do trabalho, que,  enfim, tem sonho de um futuro
promissor  para  si  e  para  os  seus  negócios,  tendo  visão  de  futuro  e  de
mercado, no qual procura se colocar de maneira a criar um diferencial que o
destaque e o faça obter lucros (MELO, 2010, p.186 e 187).

Diante disso, podemos entender que o caráter ideológico dessa perspectiva

leva os trabalhadores a crerem em sua autonomia e criatividade, como é o caso dos

programadores  de  software,  que,  como  observaremos  a  seguir,  defende  que

precisam  de  um  “diferencial”,  que  se  exprime  pelo  constante  processo  de

autoqualificação.

Pode-se  dizer  que  o  conceito  de  empreendedorismo  desloca  para  o
indivíduo a responsabilidade pela construção de sua carreira dentro e fora
das  empresas,  dependendo  das  iniciativas  e  condições  individuais  para
fazer acontecer o sucesso e realização profissional.
Evidente  que  este  apelo  à  subjetividade  como  chave  para  o  sucesso
profissional  é  uma  demanda  orgânica  num cenário  mundial  de  crise  do
emprego,  em  um  mercado  de  trabalho  altamente  excludente,  e  que,
portanto, promove por si mesmo uma corrida desenfreada pelo emprego,
levando  cada  indivíduo  a  uma  “necessidade”  de  formação  constante,
visando à empregabilidade (MELO, 2010, p.186 e 187).

Mediante uma sociedade em crise de empregos e destituição de direitos

trabalhistas,  focar  no  empreendedorismo  como  maneira  de  produzir  bons

trabalhadores  é  uma saída  inteligente  do  capital  em seu próprio  favor.  Além de

relegar aos indivíduos a responsabilidade por seus fracassos, imputa-se sobre eles

a responsabilidade por sua formação, que é o “diferencial” a ser valorizado. Sendo

assim, os aspectos da exploração se ampliam, de um lado através de empregos

flexibilizados,  terceirizados  e  cada  vez  mais  precários  e  mal-remunerados,  e  de

outro, pela ampliação da extração da mais-valia relativa através da autoqualificação

dos trabalhadores.

Nas condições do novo controle sócio-metabólico do capital, a ideologia da
empresa prolifera, constituindo dispositivos morais de escolhas existenciais
no novo capitalismo flexível. Nossa vida tornou-se a vida da empresa. Aos
homens e mulheres desempregados, exige-se que se tornem empresários
de si próprios. Disseminam-se as ideologias do empreendendorismo e da
empregabilidade. É quase que um elixir para a crise do mercado de trabalho
capitalista (ALVES, 2007, p.204 e 205).

As definições postas pelo setor produtivo, muitas vezes no âmbito informal,
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indicam que  seus  objetivos  estão  afinados  com essa  lógica,  mas não  a  tornam

centralidade, considerando que seu objetivo central é a extração de mais-valia. Já as

IES aparentemente demonstram estar mais atentas a esse perfil, que tem como foco

a inovação. Muito ligadas aos “casos de sucesso” da área, ou encampando uma

função promotora, e até protagonista, do desenvolvimento do setor, a exemplo do

papel das instituições educacionais do Vale do Silício, os discursos, na maioria dos

casos, são absolutamente vinculados às máximas do capitalismo contemporâneo,

como pudemos verificar em algumas falas dos coordenadores no capítulo 5 dessa

tese.

Nesse contexto estão os trabalhadores entrevistados que, em um misto de

adesão e recusa ao modelo que está posto, representam a síntese da formação

para  o  trabalho na área.  Altamente  qualificados do ponto  de vista  formal  e  não

formal,  vivem em um contexto  de trabalho precário  e  mal  remunerado,  bastante

estressante e com poucas perspectivas. Inseridos em um contexto de exigência de

novas qualificações, como poderemos observar nas entrevistas, esses trabalhadores

sofrem a  necessidade de constante  adequação.  De acordo com Alves (2007),  o

toyotismo tem uma preocupação fundamental com o controle subjetivo no processo

de produção e, para tanto, “captura” a subjetividade do trabalhador. Dessa maneira,

aparece o conceito de empregabilidade, que, como nova roupagem da teoria do

capital humano, passa a exigir uma qualificação permanente.

As  políticas  neoliberais  e  o  complexo  midiático-cultural  que  sustenta  a
hegemonia neoliberal,  instituiu  um poderoso mecanismo de produção da
consciência  e  de  construção  de  um  novo  consentimento  social  às
necessidades da produção orgânica do capital centradas no toyotismo, que
atinge e seduz ganhadores e perdedores, incluídos e excluídos. As novas
habilidades  cognitivas  e  comportamentais  possuem  significação
contraditória. Por um lado, expressam a exigência orgânica da produção de
mercadorias,  com  suas  novas  qualificações  adequadas  à  lógica  do
toyotismo, com suas novas exigências de subsunção real do trabalho ao
capital. Por outro lado, expressam habilidades humanas exigidas pela nova
base técnica de produção do sistema orgânico do capital, buscando serem
compatíveis  com um novo  sistema de  máquinas  complexas,  produto  do
desenvolvimento das forças produtivas do trabalho social. Deste modo, não
deixam de possuir uma legitimidade histórico-ontológica. Portanto, além de
pertencer (e ser posto) como pertencendo à nova dinâmica de exploração
da força  de trabalho,  as  novas qualificações do trabalho são exigências
pressupostas de um processo civilizatório da produção social (ALVES, 2007,
p. 250).
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Os discursos sobre empreendedorismo, e sua materialização via currículo,

representam uma faceta do conceito de empregabilidade, e essa questão aparece

na  formação  dos  programadores  de  software.  Com  um  currículo  que  reforça  a

hegemonia discursiva sobre a necessidade de adequação às novas qualificações,

que  englobam  as  habilidades  cognitivas  e  comportamentais  necessárias  à

reprodução do capitalismo, tem-se uma abordagem ideológica que atravessa todos

os lados da formação.  Em uma sociedade em que o  pleno emprego é inviável,

reforçar o discurso da empregabilidade é um mecanismo para fazer crer que um

indivíduo altamente qualificado tem condições para competir e garantir seu espaço

no concorrido mercado capitalista.

Nesse mesmo sentido, ao reforçar o empreendedorismo como alternativa e

como  foco  da  formação  acadêmica,  assume-se  também  a  concordância  com  o

fracasso  desse  modelo  social  em absorver  no  mercado  todos  os  trabalhadores

qualificados, mais que estimular esses sujeitos a serem “patrões de si mesmos”. A

própria ideia de um APL que remunera muito abaixo da média estadual indica que há

uma precariedade do emprego na área. Não à toa o crescimento exponencial no

número de empresas na área: estimulados a tentarem suas startups, jovens deixam

seus empregos que remuneram mal e passam a remunerar mal outros jovens que

passam a  ser  seus  empregados.  Na  lógica,  as  grandes  empresas  continuam a

abocanhar  as  grandes  fatias  do  mercado.  Talvez  caiba  uma  investigação

aprofundada  acerca  dos  sucessos  e  fracassos  dessas  startups, e  como  esse

discurso do empreendedorismo interfere na sua constituição.

Desse modo, temos também o mecanismo ideológico como centralidade dos

processos formativos, muito mais que os conhecimentos técnico-científicos. Como

poderemos  observar,  a  graduação  pouco  cumpre  a  função  de  apropriação  dos

conhecimentos necessários à prática do trabalho de acordo com os programadores.

Além, então, de ser uma via de acesso ao mercado de trabalho, considerando que

quase a totalidade dos entrevistados inseriram-se no emprego como estagiários, não

podemos negar a forte presença do discurso sobre o empreendedorismo arraigado

nas suas falas.

Se retomarmos as entrevistas com os coordenadores de curso, podemos ver

claramente como o empreendedorismo é forte e presente na formação. O discurso,

no  entanto,  não  é  combatido  pelas  empresas  da  área  porque  sabemos  que

discursos  têm seus  limites.  Modificam  o  comportamento  dos  trabalhadores  mas
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muito dificilmente atingem a estrutura das relações. Sendo assim, é absolutamente

interessante também aos patrões, que colhem os frutos quando têm trabalhadores

altamente qualificados e dedicados à sua constante autoqualificação em tempo de

trabalho e de não trabalho, e sem demandar custos para a empresa ou exigência

salarial – considerando que essa aprendizagem não formal não gera certificação na

maioria das vezes.

Como observamos, todos os programadores entrevistados afirmam que as

empresas incentivam a formação continuada, seja na ajuda de custo para cursos,

seja pela participação em eventos da área. No entanto, essa afirmação confronta-se

com a dificuldade de liberação de tempo para a realização dessa formação. Isso

indica  que  as  empresas  interessam-se  pelos  conhecimentos  que  podem  ser

adquiridos nesses cursos e anseiam por inovações derivadas deles, mas querem

que os mesmos sejam realizados em tempo de não-trabalho. Dessa forma, não há

prejuízos à produtividade, muito pelo contrário.

A maioria dos programadores entende o incentivo como questão financeira,

que é viabilizada por praticamente todas as empresas, tendo uma média de 30% a

50% dos cursos de graduação e pós-graduação custeados, e até 100% em cursos

de curta duração e eventos.

Em nível de formação continuada, eles ajudam sempre que possível […].
Teve três situações que ia ter cursos na área que interessava o pessoal, as
três vezes que eu participei  a  empresa  pagou todo  curso,  não precisou
desembolsar nada, é impossível dizer que não [incentiva]. A pós eu acho
interessante,  porque  todo  mundo  lá  é  entusiasmado  no  assunto  de
tecnologia!  Se você  fala  que  está  fazendo uma pós,  o  pessoal  senta  e
conversa, tira suas dúvidas! Isso é só um plano por enquanto, não está em
prática ainda, mas eles já estão vendo para implementar dentro da empresa
um programa que pague a metade ou pelo menos 30% do curso de pós-
graduação.  O dinheiro  do projeto  já  passou,  o  diretor  executivo também
disse a mesma coisa, mas, provavelmente, para o ano que vem. E eu só
não participo de mais um curso porque não consigo, principalmente porque
é muito  corrido!  É uma situação bem particular  o jeito que eu vivo,  que
dificilmente eu tenho tempo para agendar cursos! O motivo para não saber
ainda para que especialização que eu vou, e porque eu faço curso em tudo,
de  liderança,  de  desenvolvimento  para  celular,  desenvolvimento  para
internet, especificamente sobre a linguagem que eu trabalho, e livros… Na
verdade eu leio mais livros sobre tecnologia do que participo de cursos, até
porque nossa empresa resolveu assim: vocês precisam aprender, então se
você  tem  um  livro,  não  adianta  comprar  para  você,  porque  não  vai
emprestar para os “piás”. Então faz uma análise de compra e deixa aqui na
biblioteca da empresa, quem quiser pega. Eles compraram um monte de
pufs, aí o pessoal senta lá e fica lendo, a parte do aprendizado, nos últimos
meses aumentou! A gente já tinha um pouco, a parte dos cursos sempre foi
essa  de  disseminar  mais  os  conhecimentos,  de  buscar  mais  cursos,  de
correr atrás de cursos para trabalhar com coisas diferentes... (Gabriel, 22
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anos).

A formação  continuada  também  é  considerada  pelas  empresas  para  a

apropriação de conhecimentos sobre a área de negócio dos projetos que ela vai

desenvolver.  Sendo  assim,  além  de  conhecimentos  técnicos  específicos  da

programação, os trabalhadores também passam por cursos que vão lhes auxiliar na

elaboração  dos  sistemas.  Quando  a  empresa  oferece  essa  formação,  os

programadores  reconhecem  como  um  certo  esforço.  Carlos  cita  que  algumas

empresas simplesmente dão a “tarefinha” a ser feita, sem explicar a que o sistema

vai  atender.  Além  disso,  esse  trabalhador  destaca  que  participar  de  cursos  de

formação continuada também é considerado quesito a ser avaliado:

É,  eles  tentam  trazer  quando  é  coisa  nova...  Que  nem,  e  não  só
programação né? O projeto novo que a gente começou a fazer agora, eles
dependiam também não só de conhecimento técnico, mas também da área
de negócio. Então, a gente teve três dias ali, o dia inteiro. A gente aprendeu
sobre  o  negócio  daquele  projeto  novo,  né?  Eles  buscam para  a  gente
entender o que a gente tá trabalhando, não é só mandar a gente fazer né?
Tem empresas que eles dão lá a “tarefinha” e tu faz como é... Não sabe nem
o que está acontecendo dentro do sistema, eles tem que trazer isto para a
gente.
Assim,  eu acho que não tem ninguém lá  que não tenha qualquer curso
assim  [curso  superior]...  Acho  que  todo  mundo  tem,  mas  eles  sempre
incentivam todo mundo, eles ajudam a pagar, eles dão uma bolsa para a
gente, para estudar… Tem uma colaboração da empresa pra quem faz em
qualquer área ali... E pode ser pós, pode ser mestrado, eles vão ajudando.
E também eles têm uma espécie de avaliação, tipo sei lá, dá seis meses,
um ano, eles vão lá e avaliam né? Chamam o team leader, e o team leader
junto com outra pessoa da gestão vão te dizer qual foi teu desempenho, se
foi bom ou foi ruim, eles também dizem se tu está parado ou não, se tiver
eles mandam, incentivam tu a querer continuar fazer uma pós, sei lá o quê...
Então existe essa questão! (Carlos, 20 anos)

Alguns trabalhadores se apropriam do discurso gerencial e falam em nome

da  empresa.  Rodrigo,  por  exemplo,  diz  incentivar  os  demais  programadores  a

participarem de cursos e afirma que os mesmos sempre retornam para a empresa:

A questão de estudo, esse é um objetivo que é comum a todos, sempre tem:
“ó, terminou a faculdade, tá, e vamos fazer o que agora?” Então a gente tem
até  uma  política  de  auxílio  financeiro  mesmo,  para  auxiliar  né?  Para
incentivar a voltar aos estudos! Muita coisa do que o pessoal aprende fora,
traz para cá (Rodrigo, 22 anos).

Além dos cursos  de  graduação e  pós-graduação,  também são  ofertadas

alternativas  de  formação  online.  Uma  das  empresas,  inclusive,  adquiriu  uma
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plataforma para viabilizar a participação nesses cursos. Essa é uma empresa que

também disponibiliza  tempo  de  trabalho  para  a  formação,  além de  flexibilizar  a

jornada de trabalho para que seus funcionários realizem seus estudos, o que parece

ser uma exceção:

Sim, a empresa incentiva de todas as maneiras! Eu vejo que os cursos à
parte,  não  cursos  superiores  no  caso,  mas  cursos  online,  cursos  de
formação… Eles até  adquiriram uma plataforma de ensino para a  gente
poder ter os cursos dentro, as trilhas de conhecimento… Às vezes pegam
um pouco do horário comercial, uns 40 minutos… Então eles cedem horas,
e  para  a  empresa  é  ceder  dinheiro.  Então  eles  cedem  isso  para  nós
também! Tem outras questões que são de associação mesmo! A empresa
concorda com um termo que ela pode auxiliar na pós-graduação, eles já
deixaram isso bem claro! Caso a pessoa precise, sai antes! Tem um colega
meu que sai  toda  a sexta-feira  quinzenalmente para  poder fazer  a  pós-
graduação.  Existe  um  incentivo.  Dos  cursos  da  empresa  eu  procuro
participar de todos, a não ser que seja algo muito específico que eu tenho
certeza que não quero seguir  aquilo (risos),  não queira para minha vida!
Mas, eu procuro participar  de todos ou adquirir  cursos por  mim mesmo,
procuro sempre correr atrás! Que nem eu comentei da pós-graduação, da
questão de continuar eu estou sempre correndo atrás de conseguir, é difícil
às vezes (Eduardo, 21 anos).

Os programadores também reproduzem falas que defendem a ideia de que

basta  se  interessar  que  a  empresa  contribui.  Isso  demonstra  estar  arraigado  o

discurso meritocrático, em que só não continua os estudos quem não quer. Isso está

presente na fala de Maurício, sob a perspectiva de que a empresa está à disposição

para auxiliar;  e  na de Lucas,  demonstrando que quando não há um trabalhador

exigindo tais cursos, eles não acontecem, como podemos ver nos excertos abaixo,

respectivamente:

Incentiva a formação contínua, as duas pós me auxiliaram financeiramente,
inclusive. Esse mês eu fui para São Paulo, em um workshop. Muitas vezes
basta  você  ir  atrás  ver  o  que  tem  para  frequentar  e  levar  para  a  tua
empresa,  porque geralmente eles vão bancar,  eles irão deixar  livre  para
você fazer. Nem sempre foi assim, acho até pelo fato de que a empresa
vem crescendo bastante nos últimos tempos! Talvez pelo poder aquisitivo da
empresa. Quatro anos atrás, por exemplo, não era assim tão aberto! Hoje
em dia é bem bacana! Claro que não é tudo o que você vai trazer que eles
vão aceitar, mas é bem investido nessa parte (Maurício, 26 anos).

Sim! Eles ajudam... A faculdade, eles pagam 35% de volta! O ano passado
eles deram! [em dúvida] Retrasado? Nossa, faz tempo na verdade... Eles
pagaram um curso, vinha no sábado, cinco sábados seguidos, o dia inteiro,
intensivão!  Não fizeram mais  porque a pessoa  que ia  em cima e pedia
essas coisas não tá mais lá... Senão, com certeza já tinha outros cursos.
Mas, questão de continuar, eles ajudam bastante! 
Não tô com tempo né? Mas o que eu posso eu tento! Na verdade ler, às
vezes lá dentro quando eu estou sem nada, eu pego pra ler ou pego pra
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fazer, abro lá uns projetos! (Lucas, 22 anos).

Nesse sentido, ainda, a ideia de merecimento também se alia à concepção

de “dar  valor”.  O programador Antonio afirma que,  se a empresa custeia todo o

curso,  os  programadores  não  valorizam  tanto  quanto  ao  pagar  parte  de  seus

estudos.  Sendo  assim,  ele  afirma que  é  importante  que  os  custos  da  formação

sejam igualmente divididos:

Dá incentivo à formação: a empresa tem a ideia de querer incentivar 50% do
custo!  Ela  poderia  estar  patrocinado  100%,  mas,  assim,  como  já  teve
experiência aqui dentro da empresa, às vezes paga 100% e aí não valoriza
muito [o trabalhador não valoriza]. Então, consegue ver realmente interesse
em  fazer  aquele  curso,  tanto  para  graduação,  pós-graduação,  cursos,
sempre é rachado (Antonio, 22 anos).

Marcos destacou que a empresa sempre envia ao menos um funcionário

para determinados cursos que julga importante para sua área de atuação, além de

pagar certificações caso os programadores tenham interesse em obtê-las. Mas que

avaliam se serão conhecimentos a serem usados no trabalho, e conclui dizendo:

“Hoje eu digo que onde eu estou, se eu conseguisse me manter, eu trabalharia até

de graça, pelo tanto que eu aprendo, e a empresa é muito boa de trabalhar, muito

boa mesmo” (Marcos, 21 anos).

Essa apropriação do discurso do patrão também pode ser percebida na fala

de  Tiago,  que  diz  que  o  foco  da  empresa  são  os  funcionários  –  chamados  de

colaboradores. O programador acredita que a contrapartida mínima é ser eficiente,

já que “eles” querem que os “colaboradores se sintam bem”:

A gente tem vários treinamentos, eles também trazem pessoas de fora para
fazer treinamento dentro da empresa! E também têm incentivos para fazer
graduação, eles colaboram com uma parcela da graduação. Eles dão um
incentivo  grande,  realmente,  para  graduar,  que  o  foco  deles  são  os
colaboradores, que se sintam bem, mas que estejam aptos para atender
com eficiência (Tiago, 24 anos).

Apesar do incentivo à formação ser reconhecido, um dos programadores,

Murilo, destacou que isso não implica em maior autonomia no trabalho. Sua fala

pode nos levar a entender que o trabalhador gostaria que os cursos ampliassem

suas potencialidades na prática do trabalho, lhe dando mais liberdade sobre o como

fazer ou para propor novos projetos e caminhos. Para ele, o incentivo restringe-se

ao  financeiro,  dando  a  entender  que  gostaria  que  esse  incentivo  também
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significasse uma relação mais autônoma com o trabalho:

Eu acho interessante,  essencialmente  todas as empresas vão  dizer  que
incentivam e  realmente  elas  incentivam,  no  sentido  financeiro.  Você  vai
fazer um curso, eles subsidiam… Você vai fazer uma pós, uma faculdade,
“te  pago  X  percentual  da  mensalidade”…  Nesse  aspecto  sim!  A
contrapartida disso,  o  incentivo,  não é só financeiro!  Além disso,  “se eu
estou te ajudando financeiramente, uma bolsa ou algo, eu quero um retorno
disso”.  E  como  que  eu  faço  esse  retorno?  Hoje  as  empresas  ajudam
financeiramente, mas ela não tem uma cobrança formal de um retorno. Eu
vou te ajudar, mas eu quero que você desenvolva um projeto aqui dentro
nesse aspecto. Além disso, se o cara absorver esse conhecimento, volta e
se propõe: “eu quero desenvolver um projeto aqui dentro” e que vai impactar
em algumas mudanças, que normalmente vai impactar em prazos, que vai
gerar custos,  que vai  estourar no cliente,  isso não rola.  Há um incentivo
financeiro, mas quando você tenta colocar na prática é difícil. Com o curso
você vai absorver mais conhecimento, vai refletir, é inegável que não reflita
no trabalho, sempre alguma coisa reflete, mas a capacidade que o curso te
dá integralmente você não consegue por isso (Murilo, 25 anos).

Essa  discussão  acerca  de  como  as  empresas  entendem  a  formação

continuada  atravessam  as  três  dimensões  que  analisaremos  a  seguir,  já  que

perpassam tanto os cursos de graduação e pós-graduação – ou seja, a educação

formal para o trabalho – como a aprendizagem realizada pelo trabalho, em cursos

ofertados pelas próprias empresas ou atrelados aos seus interesses, até a formação

via autoqualificação realizada a partir de cursos virtuais, que levam a uma dimensão

de autodidatismo.

Tais elementos são importantes de ser destacados, pois indicam que há uma

valorização,  por  parte  das  empresas,  na  continuidade  dos  estudos  de  seus

trabalhadores. Isso reflete o quanto a educação formal, por mais que seja taxada

como  pouco  significativa  pelos  próprios  trabalhadores  no  que  diz  respeito  aos

conhecimentos que julgam necessários à sua prática produtiva, é uma dimensão

válida à qualificação da força de trabalho. Para as empresas, essa qualificação pode

elevar tanto os níveis de produtividade quanto agregar valor ao trabalho realizado.

Além disso, considerando que a área está em constantes mudanças, a formação

continuada garante, em certa medida, uma atualização para a empresa, que assim

pode  conhecer  as  novas  tendências,  tecnologias  mais  recentes  e  métodos

diferenciados de produção.

Dessa maneira, toda essa defesa da formação continuada nada mais é do

que  a  expectativa  em  torno  da  inovação  que  pode  advir  dos  conhecimentos

apropriados pelos trabalhadores. Diferentemente de outros países, no Brasil o setor
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privado pouco investe em pesquisa e inovação, dependendo assim do setor público,

na maioria dos casos representado pelas universidades, para a produção científica e

tecnológica. Sendo assim, incentivar seus trabalhadores a estarem em contato com

as instituições de ensino é uma forma muito mais barata de ter acesso a novas

tecnologias  e  conhecimentos.  O  setor  produtivo  brasileiro  acostumou-se  com  a

transferência  de  tecnologia  produzida  com  financiamentos  públicos,  ampliando

assim seus ganhos já que não há investimentos. Dentro dessa lógica, contribuir com

um percentual nos custos formativos dos trabalhadores torna-se irrisório tendo em

vista as possibilidades que essas formações podem trazer.

6.3 Trabalho e Formação, segundo os programadores de software

Nessa seção, vamos apresentar a análise da formação e do trabalho dos

programadores  de  software do  Sudoeste  do  Paraná,  a  partir  das  entrevistas

realizadas com 14 deles. Sabemos que, longe de esgotar o assunto ou imprimir a

totalidade, temos apenas um extrato da realidade formativa na área e na região. No

entanto, isso nos dá indicativos de como é realizada a formação para o trabalho,

pelo trabalho e para além do trabalho na área de Tecnologia da Informação.

Organizamos a análise em duas partes, conforme Quadro 11. Na parte 1 nos

dedicamos  a  apresentar  a  Organização  do  Trabalho  que  será  feita  em  três

categorias: 1) Processos de Trabalho, em que observamos elementos dos modelos

toyotista e taylorista-fordista, além de versar sobre autonomia e controle no trabalho;

2) Condições de Trabalho, em que nos dedicamos às discussões sobre valorização

e desvalorização do trabalho, saúde dos trabalhadores e relações de gênero na área

de  programação;  e  3)  Identidade  Profissional,  em que  focamos  o  debate  sobre

produção de tecnologia, complexidade da atividade profissional e os conhecimentos

requeridos para sua realização.

Na segunda parte, aprofundamos a análise dos Processos Formativos. Para

tanto,  subdividimos  também  em  três  categorias,  a  saber:  1)  Formação  para o

Trabalho; 2) Formação pelo Trabalho; e 3) Formação para além do Trabalho. No que

concerne à primeira categoria, destacamos o Ensino Superior e buscamos observar

nas  falas  dos  programadores  questões  referentes  à  organização  do  currículo  e



229

integração/desintegração de conhecimentos, o debate sobre o empreendedorismo e

a  discussão  acerca  do  papel  dessa  educação  formal  na  introdução  aos

conhecimentos sobre o trabalho na área. No que diz respeito à categoria Formação

pelo Trabalho, nossa abordagem foi sobre a aprendizagem nas fábricas de software

e destacamos os discursos sobre aprender fazendo e a relevância de processos de

tentativa e erro, além do quesito sobre aprendizagem colaborativa nas equipes de

trabalho.  Por  fim,  a  terceira  categoria  diz  respeito  à  autoqualificação  via

autodidatismo, e buscamos verificar como os trabalhadores aprendem para além do

tempo de trabalho e de educação formal, identificando questões como a utilização

de  fóruns  e  tutoriais,  aprendizagem  autodidata  em  tempo  de  não  trabalho,

discussões sobre inovação, e a questão da empregabilidade, que aparece tanto na

forma  de  expressões  como  “ter  um  diferencial”  assim  como  na  ampliação  da

exploração do trabalho através da autoqualificação não certificada que acaba não

sendo remunerada por isso.

Parte 1 Parte 2

Organização do Trabalho Processos Formativos

Categoria: Processos de Trabalho Categoria: Aprendizagem para o Trabalho

Categoria: Condições de Trabalho Categoria: Aprendizagem pelo Trabalho

Categoria: Identidade Profissional Categoria: Aprendizagem para além do Trabalho

Quadro 11 – Organização da Análise da Formação dos Programadores de Software
Fonte: Elaboração própria

Toda  análise  é  realizada  a  partir  de  excertos  transcritos  das  entrevistas

realizadas. Ressaltamos, mais uma vez, que as entrevistas representam um olhar

específico  sobre  a  totalidade  e  que  não  pretendemos  torná-lo  absoluto.  Apesar

disso, essas entrevistas permitem que conheçamos aspectos genéricos da formação

de trabalhadores, bem como questões específicas que em maior ou menor medida

representam problemáticas a serem investigadas na área. 

6.3.1 Organização do Trabalho

No que diz respeito à organização do trabalho, focaremos nossas análises
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em  três  categorias  que  julgamos  relevantes  para  entender  como  é  realizado  o

trabalho dos programadores de software da região sudoeste do Paraná. Essa etapa

de  análise  se  faz  importante  para  entendermos  o  contexto  em  que  esses

trabalhadores atuam e, assim, entrarmos na questão central dessa tese, que são

seus processos formativos.  Considerando que,  como já  destacado anteriormente

nessa  tese,  a  categoria  trabalho  é  central  e  a  partir  dela  é  que  observamos  a

formação desses trabalhadores, entender os processos de trabalho de programação

na região, bem como as condições de trabalho que se estabelecem, são elementos

que nos auxiliam na compreensão do objeto de forma mais ampla. Além disso, a

categoria  identidade  profissional  também  tem  relação  direta  com  os  processos

formativos, já que está atrelada ao que se requer desse trabalhador.

6.3.1.1 Processos de Trabalho

Sobre a divisão técnica do trabalho, há uma certa variedade organizacional

na  região,  seguindo  a  tendência  do  setor  de  forma  geral:  empresas  com

departamentos bem definidos, outras que primam pela polivalência, e outras, ainda,

que utilizam modelos menos usuais,  como o  Pair  Programming,  que consiste na

realização do trabalho de programação em pares. No entanto, é possível considerar

que elementos do modelo toyotista de organização do trabalho se fazem presentes

em  todas  as  empresas  em  que  trabalham  os  programadores  entrevistados.

Praticamente todos citaram a utilização de metodologias ágeis de gerenciamento de

projetos, como o Scrum, que consiste em um modelo de gestão e planejamento de

projetos  de  software;  com exceção  do  modelo  de  Pair  Programming,  as  outras

organizam seus trabalhadores em equipes, comandadas por um  team leader, que

dividem as atividades gerenciadas majoritariamente por ferramentas do sistema que

reproduzem  o  Kanban. Em  geral,  as  equipes  distribuem  as  tarefas  através  do

Planning Poker66, que consiste na estimativa de tempo para a realização de cada

66 O Planning Poker é uma técnica de divisão de tarefas e distribuição do tempo de trabalho entre os
programadores baseado na busca pelo consenso, que foi definido e nomeado pela primeira vez por
James Grenning, em 2002. Trata-se de um jogo em que os programadores apostam, com a utilização
de cartas, o nível de dificuldade para o desenvolvimento da tarefa requerida. Os apostadores que
apresentam o maior e o menor valor devem argumentar suas escolhas e, na sequência, todos jogam
novamente  até  que  se  chegue  a  um  nível  de  dificuldade  consensual.  Sobre  o  assunto,  ver:
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uma das tarefas e distribuição equitativa para cada integrante da equipe.

A  gente  pega  nossa  equipe,  se  reúne  na  segunda-feira  e  vemos  as
solicitações, dividimos e damos os pontos, né? Que tem o poker que você
joga para ver quantas você vai pegar e fazemos nossa semana em cima
daquilo, né? Tem os gráficos, pra ver se a gente consegue entregar tudo
aquilo. Não tem mais que ficar [esperando]: se entra uma solicitação sai
uma solicitação. Aí já é passado para os líderes, para os chefes: chegou
isso  aqui  de  mais  urgente,  e  a  gente  tirou  essa  que  era  de  menos
importância... Então já vai atrasar isso ali pra outra semana... 
Mais  eficiente!  E você também consegue dar  prazos né? Consegue dar
prazo de solicitação para atender esse prazo e consegue estipular o tempo
dessa solicitação. Porque daí a gente trabalha com os pontos né? Daí são
feitas as médias todo final de semana quando vamos ver qual é a média
desse ponto, quanto ele vale: se ele vale uma hora, uma hora e meia e tal.
Aí junta também com o que os outros vão ter passado para ver a média final
(Lucas, 22 anos).

O  poker é um jogo de estimativas de tempo para a realização da tarefa.

Quando inseridas as previsões no sistema, conforme a descrição do programador

acima, a gerência tem um controle da produtividade dos trabalhadores mediada pela

tecnologia. Apesar da flexibilidade, já que Lucas afirma que podem ser alteradas as

prioridades,  mecanismos como esses levam os trabalhadores a  acreditarem que

controlam seu tempo, mas, na realidade, estão sendo vigiados e controlados pelo

sistema. Mais uma ferramenta dessas é descrita por outro programador:

As tarefas, então, são distribuídas dentro de uma ferramenta de controle,
Team  Works,  onde  a  gente  anota  nossos  projetos,  onde  você  distribui
tarefas! Se você quiser, depois posso te mostrar. E o pessoal faz o registro
de tempo, registro do que foi feito. Temos nosso controle de versão, é um
processo, é uma fábrica de  software. Tudo o que envolve a produção de
software a gente tem aqui dentro. Essas tarefas são sempre analisadas por
alguém,  então  já  chegam  de  forma  correta  para  os  desenvolvedores
codificarem. Elas sempre são discutidas para ter uma segunda opinião, para
não só depender, ficar a cargo de uma pessoa só. Isso para ter, talvez, uma
diferença, não digo uma diferença de ideia, mas para ter uma concordância
de ideias (Rodrigo, 22 anos).

O  processo  descrito  pelo  Rodrigo  vai  ao  encontro  das  exigências  de

documentação da Engenharia de Software, que apresentamos no Capítulo 4 dessa

tese. A preocupação em manter todos os processos documentados, para além da

economia de trabalho,  também está relacionada com o que o nosso informante,

professor  da  área,  destacou no capítulo  supramencionado:  é  fundamental  que a

<https://www.culturaagil.com.br/planning-poker-tecnica-baseada-consenso/>
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empresa não dependa de um ou de alguns programadores, e sim tenha a garantia

do conhecimento em sua posse. Essa fala acima também evidencia que, na divisão

técnica dessa fábrica de software, a função do programador é restrita à codificação.

Mas a realidade das demais fábricas é um pouco diferente, sendo que, na maioria,

os trabalhadores acumulam a função de analista e desenvolvedor.

A distribuição de tarefas nos grupos de trabalho, ou  team works,  é muito

parecida  na  maioria  das  fábricas,  e  está  absolutamente  relacionada  ao  modelo

japonês de produção. O kanban funde-se com uma metodologia de gerenciamento

ágil  denominada  Scrum,  em  uma  ferramenta  que  cumpre  a  tarefa  de  deixar

evidentes as pendências a serem atendidas no sistema em desenvolvimento, bem

como definir quem está realizando o quê:

Para  a  distribuição  de  tarefas  a  gente  utiliza  Scrum e  Kanban,  uma
ferramenta  chamada  Gira,  que  concentra  essas  duas  práticas.  Tem  lá
nossos  Backlog com as pendências, parte da análise e desenvolvimento,
enfim (Maurício, 26 anos).

A programadora Luiza, que é team leader, descreve detalhadamente como é

organizado o recebimento das demandas, a distribuição das tarefas e sua realização

na fábrica onde trabalha:

Nós trabalhamos com lote por mês, sempre dia 20 a versão está em teste. A
ideia é de que até dia primeiro esteja liberada, no máximo dia 05. Então,
esse  é  o  período  que  eu  tenho  para  analisar  as  próximas  tarefas  e  já
distribuir! Distribuir de acordo com o nível da pessoa, com as dificuldades!
Esse é o  período  que eu faço  isso,  eles recebem essas  demandas,  eu
sempre digo que eles tem total liberdade para fazer a implementação como
eles  quiserem.  Eu  raramente  coloco:  você  tem que  implementar  assim,
assim ou assado, o resultado esperado é esse... Se tem alguma coisa muito
complexa usa aquilo, aí vai algumas dicas, porque a gente precisa manter
um certo  controle,  porque  é  uma  área  muito  delicada!  A área  de  fisco-
contábil é fácil de dar um estouro e ele é grande. Então tem algumas coisas
que eu preciso dar algumas orientações para eles, mas no geral eles não
recebem algo pronto, mastigado. Porque aí a gente tem um codificador, aí a
gente pode contratar até minha irmã de 16 anos para fazer e ensinar ela,
porque  é  decoreba!  Então  eu  faço  isso  nessa  uma  semana,  10  dias,
depende do período que demora os testes. Eles recebem essas demandas!
Eles só, não! Eu já coloco as coisas para mim (risos)... Baseado nesse total
de horas, por exemplo, que daria, a gente sabe que tendo de 15 a 20 dias
para trabalhar. O que dá para fazer, a gente pega a prioridade ou se dá para
fazer tudo, fica tudo e assim por diante, todo mês é isso (Luíza, 26 anos).

Como é  possível  observar,  Luíza  destaca  que  o  programador  não  deve

somente codificar e que, portanto, dá liberdade para a implementação. No entanto,



233

como líder  da  equipe,  ela  destaca que há a  necessidade de um certo  controle,

especialmente  por  conta  da  especificidade  dos  sistemas  fisco-contábeis.  Esse

cotidiano descrito pela trabalhadora nos leva a perceber que, diferentemente de um

imaginário de total autonomia e criatividade, em que o tempo de trabalho é orientado

por  insights,  a  prática  do  trabalho  de  programação,  como  em  toda  fábrica,  é

marcada por prazos e rotinas. 

Um outro modelo de organização do trabalho também encontrado na região

sudoeste é o Pair Programming, em que a atividade de programação é realizada em

pares, conforme descreve Gabriel:

Uma pessoa vai digitando e a outra fica do lado observando, ou ditando o
que vai ser feito no próximo momento! E todo o momento ele está vendo, a
todo momento ele está te corrigindo. Se tiver um erro pequeno, como faltar
uma vírgula, não passa. Você não vai fazer todo o processo e chegar lá na
frente e deu pau, aí você volta e percebe que falta uma vírgula. Isso não
existe mais! Essa forma de trabalhar ágil, a gente se obriga a supervisionar
todas as atividades de todo mundo, porque se der um problema a culpa não
é do fulano, é da equipe, por que o nosso gerente vai chegar e falar, não
interessa, atrasou vai no de todo mundo (Gabriel, 22 anos).

Dessa forma, a organização em equipe conta também com a distribuição

das tarefas para os pares. E como destaca o programador, diminui a personalização

dos erros, atribuindo-os a todo o grupo. Esse modelo indica uma certa eficiência na

supervisão entre trabalhadores, facilitando assim o trabalho da gerência. Sobre a

programação em pares, Eduardo também faz seu relato, que coincide com o que foi

apresentado por Gabriel e acrescenta que está em implantação a prática de testes

automatizados:

A gente implantou essa questão dos pares e trabalho coletivo há pouco
tempo. Antes era trabalho individual, programação individual, e a gente tinha
uma demanda de defeitos muito grande. O  Pair Programming é uma das
soluções que a gente encontrou para duas pessoas trabalharem, uma pode
corrigir  a  outra  então.  E  outra  coisa  que  a  gente  desenvolveu,  está  no
processo ainda porque é uma coisa muito complexa, é o processo de teste
automatizado. A gente quer implantar isso,  a gente começou para existir
testes que façam sozinhos o Software, para que essa seja a supervisão que
exista. Porque antes a supervisão que tinha das atividades programadas era
uma equipe de testes. Eles iam e testavam, e repassavam os defeitos para
nós.  Agora,  enquanto  a  gerência,  porque  assim  no  quesito  recursos
humanos, supervisão, a gente tem um gerente do projeto e ele tem como
filosofia: ele é contra a micro-supervisão. Chega a ser estranho, mas ele
não supervisiona totalmente o que cada um está fazendo. Ele não fica em
cima perguntando, apesar de que ele realoca os projetos, ele demanda as
equipes, a gente tem tarefas diárias para cumprir, tarefas semanais… Então
a gente não apresenta isso para o nosso gerente, a gente apresenta isso
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para a equipe. A gente se reúne todo dia com a equipe, em uma reunião
diária,  e  diz:  eu fiz  isso,  fiz  aquilo...  Se não souber,  pede  ajuda  para  a
equipe, se não conseguiu, fala para a equipe porquê. A equipe está sempre
ciente do que cada um está fazendo (Eduardo, 21 anos).

Todos os programadores afirmaram que cumprem horário, mesmo os que

têm certa margem de negociação sobre a jornada diária (ou seja, aqueles que têm

cargos de confiança e não têm que bater ponto como a maioria). Ao contrário da

popular  flexibilização de  horários  e  locais  de  trabalho que  permeia  o  imaginário

sobre os programadores, os trabalhadores do Sudoeste do Paraná têm rotinas muito

parecidas com as das fábricas tradicionais, quando estendem a jornada acumulam

no  banco  de  horas  e,  portanto,  não  recebem  horas  extras.  Nesse  sentido,

aparentemente  as  empresas  são  bastante  conservadoras  e  cuidadosas  em não

permitir a realização de muitas horas para além da jornada contratada. Muitos dos

entrevistados  afirmaram  que  suas  empresas  incentivam  a  não  ampliação  das

atividades para além dos horários, especialmente sob o argumento de que muitas

horas  seguidas  diminuem a  produtividade,  já  que  esse  trabalho  demanda muito

esforço mental e concentração. 

Os horários são horários fixos,  não são flexíveis,  portanto eu não posso
trabalhar à noite ou fora de hora, tem apenas o horário correto para a gente
trabalhar  e a  empresa é bem rígida a  esse ponto,  porque ela  não quer
colocar  um  colaborador  à  exaustão.  Trabalhar  demais  fica  exaustivo
mesmo, então é bem organizado (Tiago, 24 anos).

O  programador  acima  atribui  a  organização  rígida  do  horário  a  uma

preocupação que a empresa teria com a saúde do trabalhador. Não lhe ocorre que

essa questão está associada às leis trabalhistas e ao modelo de contratação mais

comum no sudoeste do Paraná, que é o da CLT. Conforme os dados quantitativos

obtidos através dos questionários, mais de 98% trabalha na empresa contratante, o

que  indica  pouquíssimos  contratos  flexibilizados  ou  terceirizados.  Possivelmente

esse  cenário  esteja  em  transição,  considerando  a  reforma  trabalhista  de  2017,

posterior à nossa coleta de dados.

Gabriel  relata que em outros momentos os horários de trabalho já foram

mais flexibilizados e que tinham a jornada estendida por muitas horas semanais, o

que mudou nos últimos tempos.  Inclusive,  ele destaca que são instruídos a não

trabalharem  em  horário  de  almoço,  por  exemplo.  A questão  do  descanso  para
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manter a produtividade é evidente, o que o programador chama de ritmo sustentável

de trabalho:

 

Os meus horários são extremamente rígidos. Em que sentido? Para a gente
fazer hora extra tem que ser algo completamente crítico, tem que ter um
problema em algo da parte contábil do sistema que se não resolver agora
vai acabar com o financeiro do pessoal, porque eles têm que fechar alguma
coisa para amanhã. Só esse tipo de coisa. Porque antes eu já cheguei a
trabalhar até uma e meia da manhã, não forçado, mas porque eu percebia
que precisava terminar.  Teve aquela época que chegaram e venderam o
projeto,  falaram não vai  dar  de  fazer  mais,  não dava...  A gente  já  teve
épocas bem pesadas, teve época de fazer 50 horas extras em um mês.
Pesa um pouco! Agora a gente é extremamente rígido quanto a qualquer
trabalho  fora  do  horário,  inclusive,  a  empresa  fica  aberta  no  horário  do
almoço, porque muitos têm horário diferente, sai um pouco antes ou sai um
pouco depois... Nessas trocas de horário sempre tem alguém na empresa,
eles falam: quer mexer na internet, quer sentar lá ou ler um livro, faz o que
quiser, mas não vá trabalhar, porque é horário de descansar, tem um motivo
para você estar descansando. Quanto aos horários, como a gente começou
a trabalhar com essa mentalidade ágil,  a gente parte do princípio que a
gente precisa de um ritmo sustentável, não adianta trabalhar um monte em
um dia e no outro dia não conseguir digitar uma linha sem piscar ou cair.
Essa que é a ideia, um ritmo sustentável, precisa de hora extra, duas no
máximo por dia, só com a aprovação prévia do gerente de projeto (Gabriel,
22 anos).

Mas, há também algumas que têm a organização do tempo mais flexível,

além da flexibilidade na rotina, como afirma Rodrigo. Esse trabalhador assume que

são exigências da área e que é necessário se adaptar a elas, “abraçando” a causa

da empresa para manter-se na concorrência:

A rotina – na verdade nosso trabalho – é muito diversificada. Como a gente
trabalha com pessoas diretamente, clientes, é muito dinâmico, você não diz
“vou chegar aqui e vou resolver dois problemas agora”... Não! Então chegou
o problema você tem que resolver, tem que ter tempo para fazer coisa nova
e tem que tentar organizar o máximo para que o dia seja dinâmico. Sim, tive
que estender até meia-noite, uma, duas da manhã às vezes, dá para sair às
quatro da tarde, às vezes dá. Então é bem dinâmico mesmo. Quando se
trata de cotação e novos clientes,  aí geralmente trabalha mais do que o
normal. Excede as oito horas, por se tratar de um período diferenciado, que
tem que ser  porque a gente trabalha com uns prazos um pouco curtos.
Então a gente tem que estender mesmo. Mas não que seja um problema, é
a rotina, é o negócio que exige.
Então se você não faz... Se você não faz outra empresa faz, então você tem
que abraçar  e fazer  e pronto,  isso é o segredo de conseguir  manter  os
clientes aí (Rodrigo, 22 anos).

Às características do modelo toyotista mesclam-se elementos herdados do

taylorismo-fordismo, apesar da área de programação de softwares ter emergido na

consolidação da hegemonia daquele modelo produtivo, demonstrando que não há
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superação de um modelo por outro. Longe de fecharmos a produção de  software

dentro  de uma caixa  de características  específicas  de um modelo,  é  importante

visualizarmos que há uma coexistência organizacional que prova que o capitalismo

se adapta a melhor forma de atingir seus objetivos. No entanto, discursivamente é

inegável  a  predominância  do  modelo  de  acumulação  flexível,  materializando-se

também em práticas gerenciais.

No contexto da produção de software, como acontece em torno dos setores

voltados à tecnologia que são permeados pelo determinismo tecnológico, entende-

se, muitas vezes, que seu produto leva necessariamente ao desenvolvimento social

e à qualidade de vida de seus usuários. Não diferente, essa liberdade em torno da

tecnologia  também  aparece  na  sua  produção,  em  geral  caracterizada  como

autônoma e criativa. No entanto, quando questionados sobre Controle x Autonomia

no processo de trabalho, muitas narrativas sobre a utilização de mecanismos de

controle são destacadas, inclusive com a utilização da tecnologia para tal. Sistemas

que  controlam  o  tempo  e  verificam  o  andamento  das  atividades  atribuídas  ao

trabalhador são combinadas aos modelos de avaliação e supervisão da gerência. A

utilização de redes sociais, por exemplo, já foi motivo de advertência na fábrica em

que Lucas trabalha:

Eles têm um tipo de advertência,  mas até hoje  nada...  Uma época eles
brigavam bastante por causa de celular. Só que estava mesmo, estava todo
mundo de deixar o celular com som assim, ficava aquele barulho de Whats
apitando ou o cara na conversa mesmo... Tipo,  pam pam [risos]... Aí eles
pegaram um documento, fizeram todo mundo assinar, e suspensão ou até
mandar embora... Se não parasse! Aí todo mundo segurou... Fora isso não!
Aí eles fazem todo ano as avaliações, de comportamento mesmo: limpeza
de mesa, postura em cadeira, como tu age... Eles têm um controle, é meio
[desaprovando], mas eles fazem... Te dão uma nota e aí falam pra você o
que você tem que melhorar. Aí pedem os conhecimentos que tu tem agora,
se fez alguma coisa a mais para eles conseguirem dar uma baixa ali... Mas
vai ver, conversam com os team leader, com os gerentes, pra ver como é o
comportamento do cara...
Era para resultar em bonificação... Ela resultou numa bonificação mas para
mim não foi por causa da avaliação. Pelo que eu entendi assim, no geral
todo  mundo,  foi  mais  porque  tem aquela  todo  ano [acredito  que  estava
falando  do  reajuste].  Ou  alguma  outra  coisa  que  eles  quiseram  dar  a
bonificação... Mas não foi por causa da avaliação...
Mais para controlar do que pra bonificar. Eu não acho que é para isso! Se
fosse uma avaliação pra bonificação ia pedir o que o cara sabe na área
mesmo. Todo mundo que fez a primeira vez achou que ia ser! Tem um lá
que ninguém chega perto dele com isso, os chefes nem dão pra ele, porque
ele  não  gostou  e  não  quer  nem  saber  de  ninguém  falando  do
comportamento dele... Porque de certa forma você se incomoda, você sabe
que não é bem assim e tal... E a pessoa fica sentada o dia inteiro, mas não
aguenta [fez movimento de sentar  mais  relaxado]...  Aí  tu  olha lá  na tua
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avaliação: sentado desajeitado... Como se tu tivesse com os pés em cima
da mesa, assim e tal [risos]... E eles fazem de zero a dez, aí eles colocam
comentário... (Lucas, 22 anos)

O programador entende que as avaliações têm mais uma função de controle

do que de recompensa, já que aparentemente o que chamaram de bonificação era

somente o reajuste salarial. Assim como a questão mencionada acima sobre a carga

horária, é possível perceber que muitos desses trabalhadores não conhecem muito

sobre  os  seus  direitos  trabalhistas.  Outra  questão  que  Lucas  dá  destaque  é  o

controle  dos  corpos  e  comportamentos,  que  aparece  nas  avaliações  e  gera

advertência, demonstrando que desaprova esse tipo de observação.

Há trabalhadores que fazem uma análise um pouco mais crítica do controle,

especialmente  da restrição a  determinadas  ferramentas  que também podem ser

úteis ao trabalho:

Isso é bem controlado né? No caso de uma empresa é bastante claro o que
a gente vai fazer, eles têm que, né? As tarefas têm um tempo, sei lá, têm
que fazer em duas horas... Ficam lá controlando e ficam marcando quanto
tempo trabalhou em cima e depois gera um “relatoriozinho” lá e todo mundo
vai ver quanto tempo tu levou. E daí a gente precisa programar, então a
gente não tem muito acesso às coisas de fora... A gente usa lá a intranet,
que é tipo uma internet interna da empresa, até porque quase tudo então,
até  para  o  programador  é  ruim  quando  precisa  de  algo  que  ele  não
conhece, que ele vai precisar da internet. E ele acha um site lá, no site tem
o desenvolvimento que você precisa para entender o que você está fazendo
e  ele  está  bloqueado.  Eles  bloqueiam  muita  coisa  né?  Até  teve  um
programa que teve alguns meses atrás na nossa empresa, eles bloquearam
o envio de  e-mail. Só podia enviar  e-mail que era da gestão ou um cargo
mais  alto  né?  Por  quê?  Porque  os  programadores  [risos]  estavam
mandando tipo  e-mail e  ficavam conversando,  criavam, vários,  uma lista
enorme de conversinhas e tal... Ah, sei lá, a marcar um churrasquinho... Daí
ficavam  mandando  um  monte  de  e-mail,  eles  descobriram,  foram  lá  e
bloquearam né? Eu acho que podiam muito bem falar com as pessoas e
falar “ó, eu não quero isso, que fazendo isso, isso e isso, aqui é uma área
de trabalhar e não para fazer isso...” Não, eles foram lá e bloquearam e nem
avisaram né? (Carlos, 20 anos).

Nesse  sentido,  Murilo  destaca  que  a  autonomia  é  relativa  e  que  está

associada à experiência. Mais que analisar esse quesito no campo mais pragmático,

esse trabalhador comenta a autonomia como categoria relativa ao próprio fazer do

trabalho e como os conhecimentos auxiliam em uma independência maior.  Mas,

pondera que a autonomia nunca será absoluta, e sim inserida nas relações, ou como

ele denomina, cíclica.

Autonomia? Sim e não. Sim, ela vai até determinado ponto. Você ganha
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uma autonomia,  ganha uma confiança,  eu diria, você começa a fazer.  O
inexperiente. quando começa. certamente vai falhar muito, e além de falhar
vai  ter  falhas  muito  graves.  Quando  ele  começa,  por  ele  estar
desacompanhado,  ele  tem que  seguir,  ele  vai  cometer  um falha  grave,
quando ele comete essa falha grave prontamente ele tem que dar um passo
para trás, de uma forma mais agressiva. O que acontece nesse aspecto é
desincentivado,  você  ganha  uma  autonomia,  só  que  em função  do  teu
conhecimento você vai ter que dar um passo atrás, depois alguém vai te
forçar a isso. Passa um tempo ganha autonomia de novo, e é esse processo
o tempo todo, você vai amadurecendo. É cíclica. Ora você tem, ora você
não tem (Murilo, 25 anos).

Entretanto, há os que garantem a existência da autonomia sobre o trabalho

e a diminuição dos mecanismos de vigilância, sendo as funções bem delimitadas e

entendendo que cada um deve cumprir suas tarefas para o bom funcionamento da

empresa. Sobre isso, Gabriel garante:

A gente tem uma completa autonomia para trabalhar, em todos os sentidos.
Se eu chegar amanhã e falar “essa anotação nesse quadro aqui está ruim,
tem que mudar”,  o pessoal  fala que tem que mudar...  Primeiro que não
existe chefe, ele é gerente de projeto, o outro diretor executivo, cada um
tem a sua área, tem suas responsabilidades, e como que a equipe trabalha?
Do jeito que achar melhor! Hoje a gente está em crescimento ainda, a gente
tem em torno  de  20  colaboradores,  então  a  gente  tem uma equipe  de
desenvolvimento um pouco maior. Ela acabou de ser dividida em duas para
trabalhar nesse aplicativo, mas cada equipe trabalha do jeito que quiser,
muda documentação do jeito que achar melhor, claro que também não vira
festa, é o que o pessoal pensa, “ah, cada um vai fazer o que quiser”, não
tem ordem! (Gabriel, 22 anos).

Os aspectos de autonomia e controle são pouco problematizados entre os

trabalhadores. Ainda impera a ideia de um reino da liberdade criativa na prática da

programação, que não é de todo negável, considerando que é difícil desconsiderar o

fato de que uma tela preta e muitas linhas de código se transformam em soluções

para os mais diferentes problemas. Entretanto, ao olhar para a prática do trabalho

desvelando esse fetiche em torno da tecnologia,  vemos reiteradas as formas de

controle do capital  sobre o trabalho, seja ele evidente na figura de gestores que

dizem como o programador deve se sentar, seja ele mascarado de autopoliciamento

para a garantia da produtividade tão respeitada por esses profissionais.
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6.3.1.2 Condições de Trabalho

No que diz respeito às condições de trabalho, podemos destacar que todos

os trabalhadores falaram sobre a existência de hierarquia em seus ambientes de

trabalho, mesmo que em alguns locais essa hierarquia não apresente relações tão

evidentes  de  poder.  Na  organização  do  trabalho  em  grupos,  ou  dentro  do

vocabulário  toyotista,  nas  células  de  produção,  a  figura  do  team  leader é

fundamental para a autosupervisão entre os trabalhadores. A utilização de cargos de

confiança também traz o aspecto ideológico de vigilância de um trabalhador sobre

os demais, levando alguns à apropriação nítida do discurso do patrão.

Entre os trabalhadores entrevistados, dois eram  team leaders, outros dois

possuíam  cargos  de  confiança  dentro  de  suas  empresas,  e  os  demais

desempenhavam  a  função  de  analistas-desenvolvedores  e  programadores,

estritamente. Como já mencionado, no modelo de  Pair Programming não há uma

hierarquia na célula de programação, apesar da existência da figura da gerência na

empresa. Não houve menções explícitas a relações abusivas de poder por parte das

gerências  ou  chefias,  apesar  de  narrativas  sobre  situações  que  podem  ser

consideradas assédio moral no trabalho, conforme a seguir:

Eu já vi várias vezes de o nosso gerente chegar lá e berrar alto, tipo, todo
mundo ouvindo... Ele berrando com o cara e todo mundo ouvindo aquilo lá...
Que acontece, às vezes! Não saiu do jeito que é e aí vai cair pra cima do
programador,  que foi  ele que não conseguiu  fazer  no tempo necessário.
Então existe sim muita pressão para terminar… (Carlos, 20 anos)

Em geral, os gerentes são descritos como os que auxiliam nas dúvidas e

têm a função de distribuir as atividades para os team leaders e pressionar para que

os  prazos  sejam  cumpridos  e  o  desenvolvimento  seja  adequado.  Sobre  os

programadores,  as  demais  funções  do  processo  de  desenvolvimento  acabam

exercendo uma autoridade e, assim, forçando o aumento da produtividade.

Dentro  da  empresa  um  programador  tem  que  fazer,  é  um  funcionário,
entendeu? O tempo todo... […] Claro que ele recebe toda aquela carga em
cima dele e ele  trabalha muito  sobre pressão,  as coisas ali  que precisa
entregar semana que vem, tem que fazer aquilo lá. E é todo mundo em cima
dele, não é só o  team leader dele... Tem o carinha lá do negócio, tem o
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gerente, tem o analista, tem o cara do teste que precisa testar, todo mundo
ali em cima de você, então… (Lucas, 22 anos).

Mas  essas  relações  não  são  encaradas  como  conflituosas  para  os

trabalhadores  que,  entendendo  como  funciona  a  lógica  das  relações,  não

questionam enfaticamente  essa pressão de forma direta – apesar  de fazerem a

crítica  à  desvalorização  de  seu  trabalho  em  detrimento  da  pressão  a  que  são

submetidos. As afirmações de que o trabalho é organizado e distribuído, em geral

pelo  team leader,  e  de  que  há  um trabalho conjunto,  são recorrentes.  Além da

distribuição das tarefas ser, na maioria dos casos, realizada no coletivo, em reuniões

semanais, também são realizadas reuniões avaliativas.

A nossa equipe hoje é bastante conjunta, então todo mundo da equipe sabe
o que cada um está realizando. O team leader fica responsável por isso, ele
recebe as tarefas de um gerente de projeto e distribui  para as pessoas.
Então, ele passa! A gente tem, em uma semana, em torno de duas reuniões:
uma é para a gente definir  quais  são as atividades que serão feitas na
semana, a gente define, tem um “sisteminha” lá que ele [o team leader] fica
por dentro de ter as tarefas e, à medida que um vai acabando, ele pode ir lá
e adquirir  essa tarefa para ele.  Tem um controle,  o tempo dessa tarefa,
quanto tempo você leva para programar isso ou aquilo, se vai demorar mais,
se não vai! E no final da semana a gente tem também uma reunião que a
gente define quais foram os pontos positivos e os pontos negativos que
tivemos na semana e o que podemos melhorar! (Carolina, 22 anos).

As  relações  também  são  marcadas  por  formas  de  cooperação,  como

veremos mais à frente, no que concerne à aprendizagem colaborativa no ambiente

de trabalho. Muitos falam sobre a importância de trocar ideias e de como um pode

enxergar  a  solução  que  o  outro  não  está  vendo,  sendo  essas  relações  muito

importantes para a realização de suas atividades. Os programadores trabalham em

pequenos coletivos e, apesar de desenvolverem uma função individual, a atribuição

é posta para o grupo. Logo, a ideia de contribuição é necessária, inclusive, diante da

pressão por produtividade pela qual eles passam.

Apesar de não indagarmos sobre questões de saúde, muitos destacaram o

desgaste físico e mental a que são submetidos. Praticamente todos mencionaram

ter altos índices de estresse, e alguns relataram problemas de saúde ocorridos com

eles  ou  com  colegas  de  trabalho.  Como  não  realizamos  uma  pesquisa  de

observação,  algumas  informações  representam  apenas  percepções  da

entrevistadora, e uma delas é que apesar de muito jovens, grande parte apresenta

uma  expressão  extremamente  cansada.  Os  relatos  sobre  problemas  de  saúde
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demonstram a dimensão de violência a que são sujeitados os programadores de

software. Carlos conta:

Eu tinha um colega que ia entrar de estagiário comigo e ele não estava
conseguindo dar aquela carga de programação, e ele chegou até um ponto
que ele quase teve um infarto, no caso.
Daí chegou no outro dia ele estava branco assim... Realmente foi para o
hospital, passou muito mal, que estava tendo muita pressão em cima dele
né? Ele falou: não consigo mais, vou me demitir. Mas daí quando falaram e
chamaram ele, não queriam que ele saísse, passaram ele para o teste né?
Então ele viu que era algo melhor para ele. Mas acontece! Um monte de
gente fica muito estressado e acaba passando mal. Tinha um arquiteto de
software que cuidava de tudo lá, e ele é estressadão né? Tinha muito que
fazer, tudo que acontecia lá dentro ele que cuidava né? Eu já vi ele várias
vezes passar mal e ter que ir fazer exame... Daí ele ia fazer exame e ele
voltava, o médico falava: nossa, tua pressão está muito alta, meu Deus, o
que que é isso? E ele falou: não é nada, relaxa que é segunda-feira ainda,
nem viu a sexta-feira quando bomba! [risos]
E daí, tipo,  às vezes não acontece aqui dentro da empresa, às vezes é
fora... Quando chega em casa que tu dá aquela relaxada, daí vem tudo né?
Já aconteceu comigo também, de ter dor de cabeça muito forte trabalhando!
Eu não conseguia mexer muito a minha cabeça, quando eu fui descer as
escadas, nossa, levei uma hora para descer lá, que não conseguia né? O
que acontece muito de tu ficar muito estressado e não consegue trabalhar
direto (Carlos, 20 anos).

Importante destacar que Carlos tem somente 20 anos e que, como vimos

nos  dados  coletados,  a  média  etária  desses  trabalhadores  é  bem  baixa.  Isso

significa  que  problemas  de  pressão  arterial,  como  o  relatado,  que  em  geral

costumam atingir pessoas com idade mais avançada, já são realidade entre esses

trabalhadores muito jovens. Além disso, são relatados problemas de coluna, LER

(lesão  por  esforço  repetitivo),  síndrome  das  pernas  inquietas,  e  os  problemas

emocionais e psíquicos decorrentes do estresse e da pressão por produtividade. Um

dos programadores, inclusive, faz uma análise sobre como a rotina na área leva a

um desgaste mental e a uma captura da subjetividade:

O  trabalho  de  programador  é  muito  exigente,  até  diria  que  os
programadores sofrem de uma síndrome do impostor, porque como a gente
já falou, tem muita coisa para aprender... Às vezes teu colega sabe muito,
você quer alcançá-lo, alguns parâmetros,  algumas metas assim...  Ah,  eu
quero saber isso, aquilo, eu preciso saber isso para o trabalho, preciso ir
bem, preciso saber... Tem uma demanda muito grande para aprender! Acho
que se a pessoa quer focar a autoestima nisso, naquilo que ela sabe, se ela
quer provar o valor profissional, nos resultados, em tudo o que ela sabe, eu
acho que ela acaba se desgastando mesmo! Por isso que é um impostor,
ela vê uma pessoa que sabe muito e quer chegar naquele ponto, só que as
vezes ela sabe uma coisa que o outro não sabe.
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A área estimula porque acho que a comunidade é muito ampla, ela é muito
ligada à internet... A comunidade é muito ligada nas notícias, a galera está
sempre  falando  em  programação,  sempre  falando  de  uma  coisa  nova,
falando de outra...  Então tem que saber  Web,  tem que saber  Banco de
Dados, acho que pode exigir muito... Se a pessoa não tiver a visão de focar,
eu preciso ser especialista nisso, e ser humilde o suficiente para chegar no
colega e dizer, eu não sei Banco de Dados, você pode me ajudar, porque eu
não sei, sou especialista nisso e não em banco de dados, então você me
ajuda, é esse ponto (Eduardo, 21 anos).

Essa discussão levantada por Eduardo é fundamental para relacionarmos

também à autoexigência de qualificação pela qual passam esses trabalhadores. Por

entenderem que precisam aprender sempre mais e saber de tudo um pouco, além

de estarem em constante atualização sobre as novidades na área, encontram no

modelo de autoqualificação uma tentativa de solução para esse sofrimento mental.

Dessa  forma,  retroalimentam  o  estresse.  Essa  captura  da  subjetividade  do

trabalhador  implica  em  uma  conformação  da  exploração  do  trabalho,  inclusive

atingindo a saúde.

Em páginas  da  internet em que  esses  profissionais  tratam de  temáticas

relacionadas  ao  universo  da  programação,  a  discussão  sobre  a  síndrome  do

impostor  se  faz  presente.  Além  de  relatos  de  trabalhadores  que  adoeceram,  é

possível encontrar o compartilhamento de artigos sobre o tema da saúde mental, e a

relação entre o trabalho de programação e o estresse que leva a vários sofrimentos

psíquicos, entre eles a síndrome do impostor67.

Alves (2007) dedica-se à discussão da relação entre toyotismo e estresse e

destaca que “para a OMS (Organização Mundial da Saúde) o estresse é uma das

maiores  ameaças  à  saúde  humana  no  século  XXI”  (ALVES,  2007,  p.  234),

apresentando dados referentes aos Estados Unidos, em que especialistas estimam

que cerca da metade das internações diárias é causada por distúrbios decorrentes

do estresse. Para o autor,

O estresse é a doença universal da “sociedade toyotista”.  O toyotismo é
considerado como “management by stress”.  O estresse é uma síndrome
que atinge corpo e mente e que expressa o caráter totalitário e totalizante
das  novas  implicações  objetivas  (e  subjetivas)  da  produção de  valor.  O
estresse é sintoma epidemiológico do sócio-metabolismo da barbárie e das
novas condições da produção do capital.  Como salientamos, o toyotismo
não é uma mera ruptura com o fordismo-taylorismo. Ele dá continuidade à

67 Sobre  o  assunto,  ver:  <https://www.profissionaisti.com.br/2014/09/stresse-literalmente-deixa-os-
programadores-loucos-e-a-sindrome-do-impostor/>,  <https://medium.com/@aliciatweet/overcoming-
impostor-syndrome-bdae04e46ec5>;  e  <http://www.businessinsider.com/syndromes-drive-coders-
crazy-2014-3> 
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lógica da racionalização do trabalho vivo na produção de mercadorias. Só
que, nas condições da III Revolução Tecnológica e da crise estrutural do
capital, a racionalização do trabalho exige uma nova implicação subjetiva do
trabalho, mais intensa (e extensa) à lógica do capital. Mais do que nunca,
exige-se a “captura” da subjetividade do trabalho capaz de operar os novos
dispositivos técnico-organizacionais  da produção de mercadorias (ALVES,
2007, p.235).

Quando indagados sobre a distinção de gênero na área, todos os homens

afirmaram não existir e todas as mulheres afirmaram existir uma clara diferenciação.

Ao  complementar  a  questão,  perguntando  sobre  o  porquê  de  ter  tão  poucas

mulheres  programadoras,  muitos  dos  rapazes  indicaram  motivos  substantivistas,

associados  ao  interesse  de  mulheres  por  áreas  que  não  exijam  lógica.  Alguns

preferiram  não  manifestar  uma  opinião.  As  mulheres  mencionaram  a  falta  de

incentivo às meninas, desde crianças, a realizar determinadas atividades.

É importante ressaltar que os estudos de gênero têm debatido e questionado

exaustivamente concepções que entendem que comportamentos ou características

estão relacionados ao sexo biológico e à identidade de gênero. Inicialmente porque

toma-se uma relação direta entre sexo e gênero, tornando o equívoco ainda maior.

Mas  para  além disso,  afirmações  de  que  determinados  comportamentos  seriam

femininos e outros masculinos levam ao entendimento de que determinadas tarefas

devem ser destinadas às mulheres, enquanto outras seriam da alçada dos homens.

Tudo isso tem resultado na histórica hierarquização que tem relegado às mulheres

posição de subordinação,  reforçando a desigualdade.  Carvalho  e  Tortato  (2009),

afirmam:

Não há características restritas ao feminino ou ao masculino, não há como
considerar habilidades ou dificuldades próprias de mulheres ou homens, as
características  são  construídas  ao  longo  da  experiência  vivida,
independente  do  sexo.  As  diferenças  tidas  como  inatas  ou  essenciais
também passam a ser questionadas a partir desta noção de gênero, uma
vez que a questão da construção social  não embasa a ideia  de que as
diferenças  estejam  demarcadas  pela  natureza  (CARVALHO;  TORTATO,
2009, p. 29).

No  entanto,  é  possível  encontrar  entre  os  programadores  de  software

entrevistados  os  que  afirmam que  a  pouca  presença  feminina  na  área  deve-se

justamente à habilidade, ou no caso à falta dela, em desenvolver pensamento lógico.

Não sei  o que é diretamente,  mas acho que é pela maneira de pensar,
dizem que homens são mais para as exatas e mulheres para humanas...
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Digamos assim, então, tem um certo pessoal que fala, vou fazer análise,
quando vê uma pessoa, uma mulher programar, o pessoal fica meio assim,
não sei o quê, mais complicada, é um receio por questão do ambiente onde
a gente vive, que a maioria são homens.
E pelo que eu vi  até hoje em questão,  tem mais dificuldade,  porque eu
trabalhei  no  caso  em dois  projetos,  tinha  duas  programadoras.  Era  um
projeto e eu vi que eu, com 5 ou 6 meses, tinha um conhecimento bem
maior, então por isso eu digo que sim, eu acho que os homens têm uma
facilidade, acho um pouco maior, ou era porque eu tinha muita vontade! Não
sei, mas deve ser uma genética, sei lá o que é isso aí, mas a gente vê que a
gente tem mais facilidade (Marcos, 21 anos).

O  relato  de  Marcos  expressa,  sem  nenhum  pudor,  uma  opinião  que

subestima a capacidade de mulheres em aprender como os homens. O programador

recorre até a questões genéticas,  de forma absolutamente injustificável,  como já

refutou a ciência moderna há tempos. O preconceito de gênero, tão arraigado, tem

afastado  as  mulheres  das  áreas  científicas  e  tecnológicas.  O  que  esses

trabalhadores  ignoram  é  que,  como  já  apresentamos  no  capítulo  4,  o  primeiro

algoritmo foi escrito por uma mulher, Ada Lovelace.

As  justificativas  substantivistas  continuam  como  tentativa  de  elogio,

afirmando  que  as  mulheres  são  essencialmente  mais  atenciosas  devido  à

maternidade.  Essa  perspectiva  leva  a  considerar  que  existem funções  sociais  a

serem  exercidas  exclusivamente  por  mulheres  e  outras  que  são  da  alçada

masculina. Em última instância, essa histórica dominação patriarcal continua sendo

proliferada e resulta, ainda no século XXI, em salários inferiores para mulheres que

executam as mesmas funções que homens.

Na parte de suporte acredito que tem um pouco mais diferenças quanto a
gênero, porque as mulheres são mais atenciosas no tratamento ao cliente,
talvez  esse  sentimento  de  mãe,  essas  coisas  assim...  Elas  conseguem
absorver melhor o sentimento do cliente e ter mais empatia com eles, ter
mais paciência e tudo mais. Lá está bem dividido no suporte da empresa,
metade homens e metade mulheres, mas não essa de um melhor que o
outro, todo são bons. Não sei se falta algum incentivo na formação desde
criança das mulheres, de estar incentivando partir para a tecnologia, talvez
falte isso lá na infância para que a gente encontrasse mais na graduação
(Antônio, 22 anos).

Apesar dessa defesa substantivista, Antonio reconhece que falta incentivo às

meninas  para  a  área  de  programação.  Mas,  essa  ponderação  deveria  ser  uma

compreensão mais ampla e generalizada, considerando os avanços nos debates de

gênero nos últimos tempos, e o fato de todos terem passado pelo Ensino Superior,

onde, em tese, tais discussões são em certa medida veiculadas.
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Apesar das mulheres já constituírem maioria nas universidades, conforme

apresenta Luz (2009, p. 158), há ainda uma invisibilização da ciência e tecnologia

produzida pelas mulheres. E mesmo com a ampliação do acesso das mulheres no

ensino superior, essa participação não se reflete de forma igual em todas as áreas e

cursos. Há uma distribuição desigual, especialmente quando se trata de cursos nas

áreas de Engenharia e Ciência da Computação. Luz (2009, p. 160) destaca que, em

relação  a  essa  última,  “verificamos  a  continuidade  de  uma  tendência  de

‘masculinização’, uma vez que em 2000 a participação masculina era de 73,5%, e

desde lá o percentual se ampliou ano a ano, chegando em 2005 a 81,2%”. A autora

destaca  que,  além  de  aumentar  o  incentivo  às  mulheres  para  ingressarem  em

carreiras científicas e tecnológicas, é necessário discutir a divisão sexual do trabalho

ainda tão desigual, que implica em dupla e até tripla jornada para as mulheres.

Para  a  mesma pergunta  sobre  a  distinção  de  gênero,  as  respostas  das

programadoras  são  absolutamente  opostas.  O  preconceito  de  gênero  é

cotidianamente vivenciado por essas profissionais, a ponto de tocarem no assunto –

duas das três – antes mesmo da questão específica no roteiro da entrevista. Luíza é

enfática:

Bom, podem afirmar o que quiserem, mas existe sim preconceito nisso! É
falado? Não! É consciente? Talvez não! Como eu falei com você, eu sofri
isso de perto, eu não sei se era porque eu era mulher, não sei se a pessoa
ficou com medo da forma como eu estava crescendo, enfim, e ela nunca vai
me falar se era um ou se era outro, mas existe no dia-a-dia.[...] Existe ainda
esse  preconceito,  tem algumas coisas  que  ainda  estão  impregnadas na
mente, e as pessoas precisam lutar para tirar isso... Mas eu sei que ali na
empresa,  até  quando  eu  entrei,  tinha  uma  das  unidades  que  não  tinha
nenhuma mulher e eles não contratavam mulheres pelo motivo de briga, de
fofoca,  de  mimimi e  não  sei  o  quê,  que  é  simplesmente  mais  um
preconceito.  Atualmente  tem,  eles  mudaram  e  tem,  não  vou  dizer  que
muitas  inclusive  têm  uma  desenvolvedora  agora,  entrou  não  faz  muito
tempo  [...]  “Mulher  não  tem  lógica,  mulher  é  isso,  mulher  é  aquilo”...
[expressão de desaprovação]. Eles esqueceram que a primeira pessoa que
inventou foi uma mulher (Luíza, 26 anos).

A fala da profissional demonstra que essa distinção de gênero traz muitos

mitos,  como o  da  mulher  como desequilibrada  emocionalmente,  ou  que  carrega

características  pejorativas  e  antiprofissionais  como rixas  e  fofocas,  bem como a

clássica menção à “falta de pensamento lógico”. Luíza menciona em outro momento

como sempre teve que ser duas e até três vezes melhor que seus colegas para

receber o mesmo reconhecimento. Na mesma direção, Cecília afirma:
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Eu acho que até um preconceito talvez não abertamente: “você é mulher e
está fazendo faculdade disso?” Tem disso também, mas eu vejo mais na
prática  mesmo,  ali  dentro  da  empresa.  Eu  demorei  para  as  pessoas
confiarem naquilo que eu dizia. Eu fiz tal coisa e perguntavam: funciona?
Funciona! “Tem certeza que funciona?” Aí eu via que os meninos faziam:
“então libera”.
Agora não, com o tempo a gente vai mostrando que tem tanta capacidade
quanto um homem. Mas, no começo sofri bastante, não confiavam no meu
trabalho,  porque sempre pedem se eu tenho certeza.  Porque pede para
revisar e dos meninos não. Sempre que me pedem: “Qual sua profissão?” E
digo  que  sou  programadora,  falam:  “Você,  programadora?  Poderia  ser
qualquer coisa menos isso! Mas isso é profissão de menino, não é?” Ali na
empresa  a  maioria  é  de  homens,  de  200  colaboradores,  se  tiver  5
programadoras é muito, tem um grupo de 50 programadores homens, não
tenho certeza dos números, mas é mais ou menos isso. São bem poucas
gurias. Eu acho que sim, tem distinção, as pessoas te olham: “Tem certeza?
será que ela é boa mesmo?” Até cliente mesmo, já aconteceu de dizer: “Eu
quero falar com homem, não quero falar com você”. […]
[...] Pode ser que para eles não, não percebem! Às vezes eles fazem as
brincadeirinhas deles lá e não percebem que eles estão falando de uma
exclusão, de uma separação assim.[...] “Não deu certo por quê? Só pode
ser a Cecília que fez...” Eles falam na brincadeira, às vezes inconscientes,
mas se você for analisar, eu não vejo fazendo com outros meninos. (Cecília,
24 anos)

A  necessidade  de  autoafirmar-se  o  tempo  todo,  além  de  enfrentar  a

constante  desconfiança  sobre  a  qualidade  do  trabalho  desenvolvido,  podem ser

consideradas problemáticas a mais que as mulheres precisam enfrentar em uma

profissão que já exige mental e emocionalmente como a programação. Dessa forma,

podemos  inferir  que  as  condições de  trabalho,  que  já  implicam  em  condições

precárias para os trabalhadores homens, agravam a precarização para as mulheres

da área.

6.3.1.3 Identidade Profissional

Para abordarmos a questão da identidade profissional dos programadores

de  software,  pedimos  para  que  os  mesmos  descrevessem  seu  trabalho,  e

questionamos se  havia  características  que  eles  consideravam como próprias  da

profissão. Muitos iniciaram dizendo ser difícil descrever o que fazem, pois há uma

ampla gama de atividades e características exigidas para o atendimento delas. Mas

de certa forma há um entendimento de que, em essência, a profissão tem a ver com

criatividade  e  solução  de  problemas,  lhes  conferindo  assim  um  certo  prazer  e



247

orgulho do que fazem.

Lucas  comparou  seu  trabalho  à  medicina,  em  que  é  fundamental  o

conhecimento da totalidade do corpo humano, mesmo que haja uma especialização.

Assim, para ele o programador também atinge essa dimensão, que vai desde os

conhecimentos de hardware até a produção do sistema que materializa aquilo que

teleologicamente ele planejou:

É interessante porque é um pouco de tudo né? O médico vai lá e tem que
saber um pouco de tudo do corpo. Você é médico do coração, mas você
tem que saber um pouco de tudo... E eu acho que é por aí né?! Você é o
cara  que  é  da  TI  mas  tu  tem  que  saber  de  tudo,  desde  a  placa  do
computador até o que tu vai fazer ali na hora...
O que eu gosto é a criatividade na verdade! Você é livre pra tu fazer o que
tu pensar... O que tu conseguir colocar lá e fazer funcionar da forma que tu
quer, imaginou, está fazendo... (Lucas, 22 anos)

Na perspectiva de Rodrigo, no entanto, é possível também que o trabalho

seja absolutamente limitado à função de “bater tecla”, ou seja, expropriado de uma

dimensão intelectual mais complexa. Para esse programador, essa possibilidade não

é um problema a não ser  pelo fato de  que,  segundo ele,  o  profissional  que se

restringir à codificação se tornará obsoleto, já que as próprias ferramentas têm se

tornado cada vez mais completas e, assim, suprido essa função. Prevendo inclusive

a  extinção  do  cargo  de  programador,  esse  trabalhador  reitera  a  concepção  de

superação do trabalho manual. É forte para ele, no entanto, o discurso de que um

trabalhador  intelectual,  que pense e encontre  soluções,  sempre terá seu espaço

garantido:

[…] tem dois caminhos para seguir... Ou tem alguém que te diga o que fazer
e passa a vida inteira batendo tecla e entregando o que foi pedido, ou cria a
possibilidade de fazer! Por exemplo, você pensa em soluções, e tendo a
solução no papel, você codifica aquela solução. Então é diferente pensar e
fazer do que só fazer algo já pensado. Tem pessoas que preferem bater
tecla. Não é um problema, é opção de cada um! O problema de bater tecla é
que hoje não é viável, porque o negócio exige algo cada vez mais rápido de
ser  construído.  Pessoas  já  pensaram  em  ferramentas  que  facilitam  a
construção de outras ferramentas. Então pessoas que batem tecla não irão
mais existir, não vai mais precisar porque vão ser criadas ferramentas que
eliminam esse trabalho manual. Uma vez tinha que programar para colocar
um botão na tela, tinha que programar totalmente aquele botão, tamanho,
posição e tudo mais, via código-fonte escrito. Hoje clica e arrasta o botão na
tela. Então evoluiu a forma de fazer. Daqui uns dias o que você escreve em
grande escala não vai ser escrito, vai ser algo mais fácil de ser montado.
Então, programador em si não tem um futuro tão distante pela forma que a
tecnologia vem evoluindo. Mas pessoas que pensam, sempre vão precisar
(Rodrigo, 22 anos).
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Outro  tópico  que  apareceu  na  descrição  da  profissão  foi  a  monotonia.

Contrariando  a  ideia  de  que é  um trabalho criativo  e  que  dá autonomia  para  o

trabalhador, Pedro afirma que é uma tarefa bem rotineira e que torna-se, portanto,

exaustiva. Nesse sentido ainda, ele diz que a dimensão intelectual é relativa e não

pode ser considerada complexa, pois é possível ensinar a uma criança.

Como eu descrevo o meu trabalho? Ultimamente está monótono! Sempre a
mesma coisa!  Aí  quando  a  gente  faz  uma coisa  diferente  acaba  sendo
estranho e acaba não gostando, inclusive. É bem rotineiro. Um dia é um
problema, no outro  dia  é um problema com a mesma colocação!  Acaba
sendo bem rotineiro mesmo[…] É relativa [a dimensão intelectual]. Eu não
diria que é complexa porque se quiser pegar e ensinar programação para
uma criança, se ela souber matemática, ela vai aprender! Não é complexo!
É você saber um pouquinho de inglês,  entender o que significa e saber
colocar os códigos na ordem para ele rodar. De vez em quando quebra a
cabeça, tem uns problemas mais complexos, mas nada que uma fórmula
não resolva (Pedro, 23 anos).

A programadora Luíza, de forma bem crítica, apresenta a contradição que

existe entre as exigências feitas aos trabalhadores de TI e a falta de valorização

desse trabalho.  Ao destacar  que a área é “escrava”  das demais,  aponta para  a

sobrecarga que os acomete e demonstra, assim, a dificuldade de delimitação de

uma identidade para um trabalho que está sempre a serviço dos demais. Luíza é

enfática em seu posicionamento sobre o quanto a área é tratada como anexo no que

concerne à valorização, mas é responsabilizada como protagonista:

É notável que o pessoal de TI está virando um “escravinho” que faz tudo
para mim!  […] “Ah, mas resolve, o problema é teu…” Não, o problema não
é meu, é teu! Isso é muito comum, o pessoal joga tudo para cima de TI e eu
não digo só TI em nível de desenvolvimento, eu digo TI em nível até de
técnica. Qualquer problema é culpa de TI, a gente vê isso acontecer muito
com os clientes […]
O pessoal de TI, em méritos de salário, também acho que não é valorizado
por tudo o que faz, mas especialmente isso, acho que está virando muito
escravo  das  outras  áreas...  É  importante,  pode  dar  informações  de
gerenciamento fantásticas? Pode... Mas, as pessoas precisam entender que
elas ainda fazem parte do processo [...]
Essa é uma questão bem forte, porque parece que a parte de TI é sempre o
adendo. Na hora de valorizar é um anexo, mas só que na hora de mandar
responsabilidade,  manda  todo  mundo...  Ou  então  valoriza  conforme  o
mesmo nível que é cobrado, que eu não vejo acontecer aqui! Que nem eu
falei, eu cuido há dois, três anos, de duas áreas, e eu não ganho o salário
das duas pessoas, e eu deveria! (Luíza, 26 anos).

Além  da  área  ser  sobrecarregada  com  problemas  advindos  de  outras
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instâncias,  observamos também a sobrecarga  da trabalhadora  que  assume dois

setores e, como destaca, ganha somente por um. Dessa forma, a empresa tenta

maquiar, sob forma de valorização do trabalho dessa profissional, uma ampliação da

sua  exploração,  delegando  mais  responsabilidades  e,  assim,  levando  a  cabo  a

polivalência do modelo de acumulação flexível.

Também sob uma ótica menos romântica, o programador Murilo lembra que

a profissão nada mais é que um trabalho de fabricação, nesse caso, de softwares.

Ele lembra que a diferença está na exigência de formação, e que isso leva a uma

valorização  um  pouco  maior  do  programador  em  relação  a  um  trabalhador  de

frigorífico, como exemplifica.

Como eu comentei antes, ela é um chão de fábrica, mas é um pouco melhor
pela lei de mercado mesmo, oferta e demanda. Vamos supor que tivesse
um frigorífico que hoje está faltando gente, ou seja, não precisava formação
nenhuma, então tem muita mão de obra... Se fosse assim, acredito que os
salários seriam quase que equivalentes [no caso do programador], pagando
um pouquinho por causa da formação, mas não seria muito não. Nesse
aspecto,  eu não diria nem como reconhecimento,  mas como questão de
oferta e demanda. (Murilo, 25 anos)

Se observarmos a idade dos trabalhadores acima citados, verificamos que

há um certo romantismo entre os mais jovens que diminui entre os mais velhos.

Esses são muito mais críticos que aqueles e apontam, em suas realidades, aspectos

ignorados nas falas dos que estão mais no início da carreira. Dessa forma, podemos

entender que o tempo de trabalho na área se encarrega de desmistificar algumas

perspectivas  mais  idealizadas  sobre  o  que  é  ser  programador.  Sendo  assim,  a

identidade desses profissionais não é algo engessado, mas relativo. Logo, é também

nas relações de trabalho e na identidade do fazer profissional que se constitui  a

subjetividade desses trabalhadores.

Diante das exigências das novas qualificações para o trabalho, é possível

afirmar que algumas características e habilidades são citadas pelos programadores

como  necessárias  ao  seu  trabalho,  entre  elas  lógica,  atenção,  disposição  para

aprender constantemente,  autodidatismo, paciência,  criatividade, capacidade para

encontrar soluções. A fala do programador abaixo revela o quanto a dimensão da

subjetividade atravessa essas características que julgam necessárias, já que, além

de ter raciocínio lógico, ou seja, uma competência técnica, para ele é fundamental

ter “amor pelo que faz”:
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As  características  que  considero  para  a  função  de  programador
especificamente, atenção, concentração, é primordial e básico, também não
tem como, e as empresas da região não ajudam muito nesse sentido porque
geralmente desenvolvimento, análise, suporte, é tudo meio junto, então tem
que adaptar, e não é a toa que me adaptei com isso, foi com fone de ouvido
mesmo! Se eu tiver sem, por mais que não esteja prestando a atenção no
que está tocando ali, mas parece que falta alguma coisa! Então acho que é
questão de hábito mesmo, e com isso eu consigo chegar ao patamar de
concentração que eu consigo fazer o desenvolvimento. Raciocínio lógico é
básico! Gostar da área de exatas. Se tu não gostar não vai seguir, não vai
aguentar, porque é básica… Vai ter contato com isso a todo momento. Tem
que  gostar  do  que  faz  porque  realmente  muitas  vezes  é  estressante,
esgotante, então tem que ter amor pelo que faz também! Senão não vai
aguentar muito tempo. Já vi muita gente ficar três, quatro anos e abandonar,
ir para outras áreas. E pessoas que entendiam do que faziam, mas não era
exatamente o que queriam. Eu, por outro lado, fui para outra área e voltei,
então não posso reclamar (Maurício, 26 anos).

Levantamos nos questionários da pesquisa quantitativa a menção a mais de

30 linguagens de programação diferentes, sendo que os programadores, em geral,

usam em seu trabalho no mínimo duas (mas tem os que citaram a utilização de até

sete  linguagens  de  programação).  Além  das  linguagens  utilizadas  no  trabalho,

alguns  colocaram  como  observação  que  conhecem  e  estudam  outras,  para

desenvolvimento  pessoal  ou  para  cursos  que  estão  fazendo.  Nas  entrevistas,

perguntamos se era necessário saber mais de uma linguagem de programação, e

como se dava o  processo de aprendizagem.  Todos destacaram que possuem o

conhecimento de mais de uma linguagem e todos concordam que é preciso saber

mais  de  uma,  especialmente  por  conta  da  “adaptação”  às  necessidades  das

empresas. Sobre como aprender uma linguagem, afirmam:

Para  aprender  uma  linguagem  depende  do  teu  interesse  também.  Por
exemplo,  se  você  ficar  dez  horas,  se  você  ficar  focado,  se  você  quiser
realmente aprender, você aprende rápido! Se você quiser aprender uma ou
mais, é como eu te disse, se você tem a lógica de como o negócio funciona,
o que muda é só a forma de escrever. Então a forma de escrever você
aprende rapidinho. Aí organizar o código-fonte de forma diferente, mas a
lógica  de  programação  é  sempre  a  mesma.  Então,  você  sabendo  uma
lógica  de  programação,  você  aprende  muito  mais  rápido.  Tanto  é  que
quando o pessoal chega para fazer a entrevista aqui, nem me preocupo em
saber se eles sabem programar ou não, mas eu sempre aplico bastante
testes lógicos para saber o quanto lógicos são para resolver um problema!
Isso que faz a diferença! (Rodrigo, 22 anos).

Além dessa perspectiva de que basta ter dedicação e força de vontade para

aprender, a lógica é entendida pelos profissionais como uma característica comum a

todos os trabalhadores da área. Considerada um atributo nato, ouvimos em várias
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entrevistas que “ou se tem, ou não se tem lógica!”.

Até porque eu tenho a lógica! Você não aprende! Você já tem lógica, só
aprimora. Então entrou alguém na empresa – novo – e eu falei isso para ele,
que disse: “Ah, na faculdade nós estávamos aprendendo lógica!” e eu disse:
não  estão  aprendendo lógica,  vocês  estão  treinando  a  lógica  de  vocês!
Porque lógica vocês já  têm,  só tem que treinar  e  usar  da forma correta
(Pedro, 23 anos).

Não aprofundaremos esse debate pois não se trata do escopo dessa tese,

mas a aprendizagem da lógica é uma questão que merece atenção. Sabe-se que

nenhum conhecimento  pode  ser  considerado  inato,  apesar  de  alguns  indivíduos

possuírem  mais  afinidade  com  determinadas  áreas  do  conhecimento,  e  assim

desenvolverem com maior facilidade que outros. No entanto, a lógica é tratada por

esses trabalhadores como um conhecimento inato, desenhando dessa forma uma

identidade quase que vocacional para o programador. Caberiam, portanto, estudos

mais aprofundados sobre essa questão.

Outro  elemento  a  se  destacar  como  aspecto  generalizado  é  que

praticamente  todos  responderam  que  afirmar  que  dominam  uma  linguagem  de

programação é muito difícil, a maioria disse que “conhece”, “se vira”, “trabalha com”.

Essa  ponderação  em  relação  aos  conhecimentos  das  linguagens  se  justifica,

segundo  eles,  pelo  fato  de  que  todas  são  muito  amplas,  apresentam  inúmeras

funcionalidades e são aprimoradas pela comunidade muito rapidamente.

Bom, hoje eu não posso falar que eu domino uma linguagem. Não tenho
essa experiência toda ainda pra falar isso!
Conheço várias... Conheço C, Java, Delphi. Agora conheço PHP, PASCAL,
C++. Então, tipo assim... Algumas linguagens que hoje estão mais em alta,
que a gente vê na faculdade mesmo, e do dia-a-dia. E, eu acho assim, é a
experiência de você conhecer uma linguagem e conhecer outra. Isso ajuda
uma com a outra, porque a lógica em si é a mesma... Não existe aquela
linguagem que você vai falar: “Cobol é a linguagem mais fácil que eu vi na
vida”! Está tudo bem, você pode achar  Cobol muito fácil, mas a lógica de
programação é a mesma, o que você faz em Cobol, você faz lá em C, em
Java... Você consegue fazer em qualquer outra! (Carolina, 22 anos).

Como  afirmou  Carolina,  a  lógica  pode  ser  usada  para  desenvolver  em

qualquer linguagem, e isso permite aprender mais que uma. Ainda assim, não se

sente confortável em dizer que domina uma linguagem. O mesmo diz Marcos, que

menciona o conhecimento de várias linguagens e  frameworks,  mas que também

destaca ser complicado afirmar que tem domínio de uma linguagem:
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Linguagem, ter domínio é meio complicado, porque linguagem às vezes tu
acha  que  sabe  e  às  vezes  não  sabe  5%.  O  que  eu  tenho  é  um
conhecimento um pouco mais que o básico, mas também não avançado, é
em Java Script.  Conheço um monte de Frameworks: Angular, HTML, CSS,
que é básico... Trabalhei, no caso, com Delphi. Tem o recurso da Snep que
é para  Web Service que conheço bastante, trabalhei quase um ano com
dois servidores assim. Tecnologia de servidor do  Java,  que é o 8, essas
coisas novas aí!  E tem um monte de  Framework,  data,  banco,  de  post,
Mysql,  Firebird,  trabalhei  um  ano  e  meio  com  Oracle,  conheço  um
pouquinho mais de  Oracle,  tem  bastantinha coisa...  Mas, o que eu mais
conheço é  Java mesmo, a parte do  backend,  e  Android, que falam que
Android manjo mesmo! (Marcos, 21 anos).

Esse  discurso  foi  absolutamente  repetido.  A dificuldade  em  aceitar  que

domina uma linguagem, ou reconhecer que seu conhecimento sobre determinadas

linguagens é  suficiente,  é  comum entre  os  programadores entrevistados  e  pode

representar  um  pouco  daquilo  que  mencionou  o  programador  Eduardo  sobre  a

síndrome do impostor. As repetidas menções à dificuldade de afirmar o domínio do

conhecimento sobre o seu trabalho revela-se como uma característica da identidade

profissional.

Linguagens que eu domino? Domínio para mim é um nível mais profundo,
mas eu vou dizer que eu conheço suficiente para o meu trabalho, é uma
linguagem. Conheço mais linguagens, por exemplo, trabalho com Delphi, e
conheço  Java também... Se for preciso desenvolver um sistema novo em
Java tenho conhecimento suficiente nesse momento? Não! Mas, eu tenho
uma base, pegando o que eu conheço de Delphi mais o que eu conheço do
Java, com essa base não seria muito difícil. Penso que tem que se adaptar
à tua necessidade. A minha necessidade hoje é essa, mas eu tenho uma
base  que  não  é  muito  difícil  para  se  chegar  a  um conhecimento  mais
profundo  de  outra  linguagem.  Conheço  uma  terceira  linguagem
superficialmente. Quanto ao que eu acredito: sim, todo desenvolvedor não
deve  ficar  isoladamente  em  uma  linguagem.  A  linguagem  resolve  um
problema em um contexto, se você mudar o contexto você vai precisar de
outra linguagem, outra ferramenta. Como é uma área dinâmica, você não
pode ficar preso só em uma. (Murilo, 25 anos)

O entendimento de que é necessário aprender mais de uma linguagem se

choca com o receio de que sabe profundamente uma. Mas conforme desenrolam

suas narrativas, podemos inferir que seus conhecimentos são mais que suficientes,

caso contrário não desenvolveriam seus trabalhos. A programadora Cecília também

inicia afirmando que não domina, mas depois revela seus conhecimentos sobre três

linguagens de programação.

Dominar eu não domino! Mas eu me viro bem. Eu fiz pós em Java, então
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agora  estou  começando  trabalhar  com  Java. Trabalhei  um  pouco  com
Delphi também,  e  a  gente  tem um  programinha  que  gera  um  relatório
automaticamente e tem uma linguagem própria de desenvolvimento com
SQL. Acho que esse aí eu domino. É a linguagem da própria ferramenta
mesmo, como se fosse uma linguagem de desenvolvimento mesmo. Umas
três! (Cecília, 24 anos).

A aprendizagem constante de tantas linguagens de programação demonstra

que  tais  profissionais  estão  em  constante  formação  e  aprimoramento  de  seus

conhecimentos. Essa questão implica diretamente em sua identidade profissional,

que nunca é estanque,  mas permeada por  mudanças e busca por  adaptação a

essas  mudanças.  Dessa  forma,  podemos  pensar  que  esse  aspecto  leva  a

entendermos  o  profissional  da  programação  como  um  sujeito  induzido  a  um

sofrimento em relação a essa busca incessante. Sua identidade está ligada à ideia

de variabilidade e mutabilidade.

Praticamente todos concordaram que o trabalho na área é desvalorizado,

tanto  financeiramente  como  no  que  concerne  ao  reconhecimento  social.  Muitos

destacaram que acreditam que essa é uma realidade regional, e que em centros

maiores isso pode ser diferente. Os que consideram o trabalho valorizado são os

que ascenderam na empresa, como o caso de um deles que recentemente assumiu

o setor de análise e que quase não programa mais. O mesmo acontece com outro

que assumiu outras funções e responsabilidades na empresa e, junto com elas, o

discurso empresarial. Outro ainda, que se encontra em um setor interno e trabalha

junto a um sócio-gerente, também foi muito mais ponderado na hora de falar sobre

desvalorização do trabalho:

Acho que esse evento68, inclusive que está tendo esta semana, é uma prova
de que é valorizado. Porque hoje em dia, pode ser uma avozinha de oitenta
anos, ela sabe que tem celular, que tem computador e que alguém tem que
fazer  aquilo  lá!  Então  é!  As  pessoas  sim  valorizam.  Financeiramente,  a
nossa região tem alguns problemas, mas enfim…. Tem muitas faculdades,
de sistemas, de informática… Então gera uma certa concorrência, claro que,
por sinal, é bom! Geralmente é valorizado. Mas o fato de ter a concorrência
geralmente abaixa um pouco o salário!  É inegável!  Mas,  enfim… Nossa
região tem muitas empresas de um porte interessante, que tem condição de
te  oferecer  uma  estabilidade  financeira.  Não  é  equiparado  a  grandes
centros, porém tem o fato que nossa região tem recebido abaixo. […] Acho
que a valorização financeira já foi bem pior.  Na nossa região, sinceramente,
não conheço muitas empresas de Beltrão, mas posso falar por Pato Branco,

68 O trabalhador se refere a um grande evento regional da área de tecnologia que acontece em Pato
Branco, o  Inventum,  que é uma feira de ciência, tecnologia e inovação. No ano de 2017, a feira
ampliou-se e recebeu o Campus Party Weekend, um dos maiores eventos da área de computação do
Brasil,  sendo  a  primeira  vez  que  o  evento  foi  realizado  no  sul  do  país.  Sobre  o  assunto  ver:
<http://www.patobranco.pr.gov.br/inventum/>
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Dois Vizinhos… Só empresas bacanas. A evolução financeira, nos últimos
três, quatro anos, acho que vem acontecendo. Depende muito, também, da
filosofia dos empresários! Acham que está dando certo assim, está pagando
pouco? É! Mas existe sim, acho que se o programador, enfim, o profissional
for bom, acho que tem chance de ter uma estabilidade financeira, e vai ficar
rico  com  isso!  Acho  que  pela  complexidade,  da  outra  parte  que  você
perguntou,  pelo  cansaço,  estresse emocional  e psicológico,  que a gente
aguenta todo dia, eu acho que merece uma valorização ainda maior, mas a
meu  ver  essa  crescente  tem  tudo  para  chegar  em  um  patamar  mais
adequado (Maurício, 26 anos).

Essas  ponderações  de  Maurício  demonstram  uma  certa  propagação  do

discurso  dos  patrões,  apontando  que  a  questão  dos  salários  abaixo  de  outras

regiões está relacionada à grande oferta de cursos que gera concorrência. Em seu

entendimento, há uma valorização que poderia ser maior. Perspectivas como essa,

no  entanto,  são  as  exceções.  A regra  é  composta  por  trabalhadores  bastante

insatisfeitos com a remuneração e com a valorização do trabalho, de forma geral. A

pergunta “Você considera que seu trabalho é devidamente valorizado?” obtivemos a

resposta de Lucas:

Não! [enfático] Como é na fábrica, às vezes tu faz uma alteraçãozinha no
sistema e ninguém nem vê, nem sabe! Na verdade, a gente passa por umas
experiências às vezes meio estranhas... Quando eu entreguei um negócio
lá,  os  clientes  ficaram  tão  faceiros  que  mandaram  um  punhado  de
salgadinhos para o suporte [risos]. Ih cara, a gente ficou tanto tempo e o
suporte moendo lá [risos], comendo o salgadinho... Sacanagem [risos]! Mas,
assim, eles estão valorizando mais, tanto que vieram e deram os parabéns,
foi mostrado na frente da diretoria, e tal! Não estive junto, mas o analista
terminou de fazer a explicação e mostrar, veio lá e me cumprimentou, e:
parabéns e pá!!! Todo mundo gostou. Essa parte foi ótima, porque alguém
viu teu serviço. Mas acontece muito mais de não ver. As coisas pequenas
não tem né, mas as coisas grandes que tu sabe quem fez e que vai usar, eu
acho, pelo menos, que tinha que aparecer mais... (Lucas, 22 anos).

Para esse trabalhador, a questão do reconhecimento é um aspecto muito

relevante da valorização. No seu entendimento, é fundamental que sejam expostas

as boas realizações, tal qual são feitas as cobranças pelos erros cometidos. Mas

não  mencionou  diretamente  a  questão  salarial.  Já  Rodrigo,  mesmo  ponderando

sobre a empresa em que trabalha, demonstrou sua insatisfação:

Opinião particular mesmo, não falando de questão de empresa, eu acho que
é um trabalho que não é valorizado financeiramente. Eu acho que poderia
ser mais valorizado na região, aqui não é valorizado. Hoje você inicia nas
empresas como programador júnior, aprendendo ainda, com um salário de
mil reais, não vai passar disso... Programador pleno, com um ano e meio de
experiência, vai estar ganhando 1600, 1700 reais. Para o custo de vida que
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se tem hoje é muito pouco! Eu não sei como é lá fora, porque eu nunca
trabalhei  fora pra te dizer,  mas eu acredito que, pelos comentários,  pelo
pouco que a gente busca também, acho que São Paulo, Curitiba,  esses
pólos, é um pouco mais valorizada essa questão. Então poderia ser mais
valorizado sim! (Rodrigo, 22 anos).

A questão salarial, que não poderia ser abordada diretamente por conta de

um acordo realizado verbalmente com o NTI, foi mencionada pelo programador e

revelou o nível de desvalorização da remuneração desses profissionais na região.

Um programador júnior ganha pouco mais que um salário mínimo, sendo que, como

já  mencionamos  repetidas  vezes,  os  índices  de  escolaridade  são  altos  e  os

conhecimentos requeridos são muitos.

Eu acho  que não  tem o reconhecimento por  ser  uma profissão  nova,  o
salário  no  Brasil  não  é  valorizado,  isso  se  repete  em  muitas  outras
profissões... Dá uma conversa bem ampla isso, mas, mantendo na profissão
de  programador,  eu  acho  que  não  é  valorizado  financeiramente  como
deveria  ser,  pela  complexidade do trabalho e  pelas coisas que tem que
aprender e fazer. Então poderia dizer que é injusto se fosse avaliar horas de
trabalho e coisas assim, tudo que existe, eu não vejo lugares que pagam o
suficiente, não posso dizer dos grandes centros, mas como a gente fala só
do sudoeste, vejo que essa é a realidade daqui (Eduardo, 21 anos).

Reitera-se, com a fala de Eduardo, a questão da contradição entre o que se

exige do profissional e o retorno financeiro recebido. O programador lembra que há

uma complexidade no trabalho e que é necessário aprender e fazer uma gama de

atividades. Como outros trabalhadores, ele delimita a questão para a realidade local.

No mesmo sentido, Cecília afirma que não considera o trabalho valorizado, diante da

responsabilidade e dificuldade que envolve sua prática profissional:

Eu acho que não. Porque pelo menos para mim, acho que exige demais de
capacidade mental, tem que pegar uma ideia e transformar em código, não
é algo fácil...  Na nossa parte de lei  fiscal,  se você desenvolve algo que
calcula  errado  e  manda para  a  receita  com valor  errado,  isso  vai  gerar
multa,  transtorno...  É  um trabalho  exaustivo  muitas  vezes,  quando você
começa a parar para pensar nessa parte de responsabilidade que tem. Eu
acho que deveria ganhar muito mais, sem contar que tem que estar sempre
estudando,  tem um milhão  de tecnologias  para  aprender,  um milhão  de
detalhes que tem que saber para poder ser completo. Então, o salário que a
gente recebe poderia ser bem maior em questão financeira, pela quantidade
de tempo e empenho e dedicação que a gente tem que ter em cima, e pela
responsabilidade (Cecília, 24 anos).

Como  já  dissemos,  não  abordamos  direta  e  explicitamente  a  questão

salarial,  pois foi  um pedido do NTI em um dos primeiros contatos realizados (na
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elaboração do projeto de pesquisa para a seleção do doutorado). O então presidente

do  Núcleo  afirmou  que  seria  muito  difícil  a  participação  dos  empresários  se

tocássemos nessa  questão.  Justamente  por  isso,  fugimos  de  perguntar  sobre  a

média salarial nos questionários, mesmo nos contatos posteriores que realizamos.

Mas, tivemos uma dimensão da questão salarial durante as entrevistas que, como

analisado no capítulo 4, a partir dos dados do SEBRAE, confirma-se que a região

paga mal seus programadores.

Nas entrevistas, questionamos a percepção sobre a valorização do trabalho:

“Você  considera  que  seu  trabalho  é  devidamente  valorizado?”  À  pergunta,

recebemos enfáticos “nãos”, seguidos de análises sobre os porquês. A maioria deles

considera ser uma questão regional e não da empresa em que trabalham, alguns

atribuem  a  resposta  ao  número  de  cursos  na  região,  que  formam  muitos

profissionais.  Outros  analisam  que,  diante  do  esforço  intelectual  e  das  muitas

responsabilidades  que  assumem  ao  trabalhar  em  um  programa,  sem  contar  o

estresse e o desgaste mental, a profissão deveria ser muito mais valorizada. Logo,

para  além  da  desvalorização  salarial,  também  surgem  outras  perspectivas  de

desvalorização  do  trabalho,  atreladas  ao  reconhecimento  da  complexidade  e  da

responsabilidade envolvida na atividade de programação.

Nas  relações  sociais  de  trabalho,  no  decorrer  da  história,  é  que  se

estabeleceu o ser do homem. Esse ser, contudo, não é puramente objetivo. Isso

porque  a  subjetividade  também se  faz  intrínseca  à  natureza social  humana.  De

acordo com Bock, Furtado e Teixeira (2008, p. 23): 

A subjetividade é a síntese singular e individual que cada um de nós vai
constituindo  conforme  vamos  nos  desenvolvendo  e  vivenciando  as
experiências da vida social e cultural; é uma síntese que de um lado nos
identifica, por ser única; e de outro lado nos iguala, na medida em que os
elementos  que  a  constituem  são  experienciados  no  campo  comum  da
objetividade social. Essa síntese – a subjetividade – é o mundo de ideias,
significados e emoções construído internamente pelo sujeito a partir de suas
relações  sociais,  de  suas  vivências  e  de  sua  constituição  biológica;  é,
também fonte de suas manifestações afetivas e comportamentais.

Segundo os autores, entretanto, é válido ressaltar que a subjetividade não é

inata  ao  indivíduo,  ao  contrário,  “Ele  a  constrói  aos  poucos,  apropriando-se  do

material do mundo social e cultural (a expressão subjetiva coletiva), e faz isso ao

mesmo tempo em que atua sobre o mundo, ou seja, é ativo na sua construção”.

(BOCK,  FURTADO  e  TEIXEIRA,  2008,  p.  23).  Sendo  assim,  há  uma  relação
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intrínseca  entre  a  subjetividade  e  a  objetividade,  ao  passo  que  é  nas  relações

sociais objetivas de produção e reprodução da vida que o ser humano subjetiva sua

existência.

É  nesse  sentido,  inclusive,  que  o  modo  de  produção  capitalista  tem
constituído  seus  consensos  e  formado  no  trabalhador  sua  subjetividade
operária.  Sob  a  ideologia  de  liberdade,  construiu-se  e  fortaleceu-se  a
individualização e, por conseguinte, a ideia de pertencimento a uma classe
social se tornou, ideologicamente e gradativamente, arcaica.
O capitalismo impôs sua forma de pensar cada humano como consumidor e
produtor individual, livre para vender sua força de trabalho. Passam a ser
vistos como sujeitos, ativos, capazes de escolher a trajetória de sua vida, de
construir  uma identidade  para si  e  de  viver,  pensar  e  sentir  sua  própria
experiência  como  subjetividade  individualizada  (BOCK,  FURTADO  e
TEIXEIRA, 2008, p. 39).

Especificamente, a subjetividade do trabalhador no capitalismo constitui-se

atrelada à sua função produtiva e, com o modelo toyotista  de gerenciamento do

trabalho, outras particularidades são agregadas a essa subjetividade. Entender-se

como sujeito flexível, corresponsável e que auto-gerencia seu trabalho não faz parte

somente  da  sua  função  objetiva  na  produção,  mas  perpassa  também  sua

constituição individual.

No modelo fordista-taylorista, o trabalhador tinha pouca responsabilidade na
produção. Tal responsabilidade era toda do administrador e seus prepostos.
O chefe da seção atuava (e em muitos casos ainda atua) como uma espécie
de capataz, controlando o trabalhador, que deveria se preocupar apenas em
manter sua produtividade na relação com o equipamento que operava. Com
a mudança de foco [toyotismo], o trabalhador passa a se preocupar com o
processo, esse controle diminui consideravelmente e o empregado passa a
se  autocontrolar.  Os  trabalhadores  continuam  sendo  premiados  pela
produtividade  ou  penalizados  quando  não  produzem  o  suficiente.  Se  o
controle  é  exercido  pelo  próprio  trabalhador  e  pelos  seus  colegas,  isso
produzirá consequências para aqueles que se sentirem mais exigidos. O
controle deixa de ser objetivo e ganha forma subjetiva (BOCK, FURTADO e
TEIXEIRA, 2008, p. 256).

Como também destacou Sennett (2009), a organização do tempo é um fator

de influência sobre a vida emocional das pessoas, dentro e fora do trabalho. Nesse

sentido,  para  esse  autor  o  capitalismo  não  flexibilizou  somente  as  relações  de

trabalho, mas as relações sociais como um todo. Sennett (2009, p.69) afirma que o

novo  capitalismo  produziu  novas  estruturas  de  poder  e  controle,  em  que  os

indivíduos  “são  livres,  mas  é  uma  liberdade  amoral”.  Nesse  sentido,  os

programadores, por exemplo, desenvolvem uma relação com o trabalho que vai para
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além do trabalho, levando ao adoecimento.

A  organização  toyotista  do  trabalho  capitalista  possui  uma  densidade
manipulatória de maior envergadura. Na nova produção do capital, o que se
busca “capturar” não é apenas o “fazer” e o “saber” dos trabalhadores, mas
a sua disposição intelectual-afetiva, constituída para cooperar com a lógica
da valorização. O trabalhador é encorajado a pensar “pró-ativamente” e a
encontrar  soluções  antes  que  os  problemas  aconteçam (o  que  tende  a
incentivar, no plano sindical, por exemplo, estratégias neocorporativistas de
cariz propositivo) (ALVES, 2011, p. 111).

Essas questões demonstram como o discurso da flexibilização escamoteia

as ferramentas de dominação utilizadas pelo capital. Assim, em vez de libertar-se do

controle do relógio taylorista, são criadas novas formas de controle, marcadas pela

sutileza e que mascaram a realidade vivenciada pelo trabalhador. Nesse sentido, há

um sentimento falsificado de liberdade de decisão e domínio de si mesmo, presente

nos discursos sobre si que os programadores fazem.

[…]  o  processo  de  “captura”  da  subjetividade  do  trabalho  vivo  é  um
processo  intrinsecamente  contraditório,  constituído  por  um  jogo  de
simulações, articulando mecanismos de coerção e de consentimento, que
se interage com uma teia de manipulação que perpassa não apenas o local
de trabalho, mas as instâncias da reprodução social. Além disso, o processo
de  “captura”  como  inovação  sócio-metabólica  do  capital  tende  a
dilacerar/estressar não apenas a dimensão física da corporalidade viva da
força de trabalho, mas sua dimensão psíquica e espiritual,  dilaceramento
que se  manifesta  através  de  sintomas de  doenças psicossomáticas  que
atingem o trabalhador (ALVES, 2007, p.188).

Diante  disso,  podemos  destacar  que  a  identidade  profissional  desses

trabalhadores  tem  atravessado  sua  identidade  como  indivíduos.  Ao  terem  sua

subjetividade atrelada ao fazer da profissão, estendem a prática produtiva para além

do tempo de trabalho e ampliam as formas de exploração de sua força de trabalho,

conforme  veremos  na  análise  dos  processos  formativos.  Tudo  isso  leva  a  um

adoecimento generalizado de sujeitos jovens, no início de sua vida produtiva.

6.3.2 Processos Formativos

Para a análise dos processos formativos vamos considerar três categorias
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que indicam os espaços e formas de aprendizagem identificadas nas entrevistas

com os programadores do sudoeste do Paraná. Utilizamos a expressão processos

formativos  por  considerar  que  são  aspectos  da  aprendizagem  que  se  dão

constantemente,  portanto  em  processo  contínuo,  e  formativos  na  medida  que

ultrapassam a função específica de qualificação e adentram a formação do sujeito

como totalidade, perpassando outras dimensões além da laboral.

A formação de trabalhadores não implica somente em saberes técnicos e

conhecimentos  científicos  para  a  realização  de  determinada  função.  Para  além

disso,  dispõe  de  elementos  político-ideológicos,  é  carregada  de  características

históricas  e  inteiramente  atravessada pela  dimensão econômica  e  social.  Diante

disso, na especificidade do capitalismo contemporâneo a contradição é intrínseca à

formação,  que  ao  mesmo  tempo  em  que  preconiza  possibilidades  no  que  diz

respeito à apropriação de conhecimentos e saberes, auxilia na inserção no mundo

do trabalho,  e  também prenuncia  a  conformação dessa classe à  posição que o

capital a coloca.

Entendendo esses aspectos, buscamos analisar como eles se apresentam

na formação ofertada no APL de TI locus dessa pesquisa, e a partir da categorização

que propomos,  tentaremos entender  as especificidades dos diferentes processos

formativos pelos quais passam os programadores:  para o  trabalho,  ou seja,  nos

cursos de graduação;  pelo trabalho,  que diz respeito à aprendizagem na própria

prática produtiva; e  para além do trabalho, representada pela autoqualificação via

autodidatismo.

6.3.2.1 Aprendizagem   para   o Trabalho  

Consideramos aprendizagem para o trabalho todos os processos formais de

educação dos programadores de  software. Como já debatemos no capítulo 5, no

modo de produção capitalista a educação para o trabalho passou a ser realizada

anteriormente à inserção no mundo da produção. Por isso usamos dessa categoria

para caracterizar a percepção dos trabalhadores sobre a educação formal pela qual

passam e/ou passaram em seus cursos de graduação. Focaremos nos cursos de

graduação, já que os investigamos e levantamos vários elementos sobre os mesmos
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– apresentados no capítulo 5 dessa tese. Educação formal corresponde a todo e

qualquer modelo educativo realizado institucionalmente e sistematicamente, ou seja,

educação  básica,  cursos  técnicos  e  superiores,  pós-graduação,  etc.  Em  nossa

pesquisa,  destacamos  os  cursos  de  graduação,  pois  representavam  o  nível  de

ensino comum a todos os entrevistados, seja concluído ou em andamento.

Como já dissemos, todos os programadores entrevistados são trabalhadores

que  cursaram  ou  estavam  cursando  graduação  na  área  de  Tecnologia  da

Informação.  Isso  significa  que  representam  uma  parcela  bem  específica  dos

trabalhadores no país,  pois  os  índices de acesso ao Ensino Superior  ainda são

bastante irrisórios se comparados à totalidade da população brasileira – apenas 14%

da população adulta chega a esse nível de ensino69. Além disso, o acesso continua

bastante reduzido. De acordo com o INEP70, em 2015, ano em que foram realizadas

as  entrevistas,  havia  8.033.574  matrículas  no  Ensino  Superior,  num  universo

populacional de 206 milhões de habitantes. Sendo assim, a categoria investigada

representa trabalhadores altamente qualificados do ponto de vista da escolarização,

que realizam atividades consideradas complexas e intelectuais.

Sobre a formação acadêmica, confirma-se o discurso amplamente veiculado

de que a graduação “dá uma noção”, mas que se aprende, efetivamente, na prática.

A avaliação  sobre  os  cursos  e  as  instituições  variou:  alguns  consideraram  que

tiveram ou  estão  tendo  uma ótima  graduação,  outros  disseram que  a  formação

acadêmica restringe-se à certificação. No que diz respeito à grade curricular, alguns

mencionam  uma  formação  ampla,  com  disciplinas  da  sociologia,  psicologia  e

linguagens,  e  todos  afirmam  que  têm  disciplinas  de  legislação  e

empreendedorismo/gestão.

Nenhum  afirmou  que  seus  cursos  fazem  qualquer  discussão  sobre  os

Estudos CTS, e no que diz respeito à categoria trabalho, a única dimensão abordada

é a do mercado. O debate sobre tecnologia é bastante restrito à utilização de novos

69 Segundo matéria do jornal “Folha de São Paulo”, publicada em 15 de setembro de 2016, Relatório
da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) afirma que “apenas 14%
dos adultos brasileiros chegam ao ensino superior”. No relatório em que são comparados dados de
mais de 40 países.  A matéria destaca que: “Se analisados os dados apenas das gerações mais
jovens, entre 25 e 34 anos, o índice cresce para 16%, mas ainda fica distante da média. Já entre
adultos de 55 a 64 anos, o percentual é de 11%. Os dados são de 2014”. Matéria completa disponível
em  <http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1813715-so-14-dos-adultos-brasileiros-tem-
ensino-superior-diz-relatorio-da-ocde.shtml>

70 Conforme  noticiou  a  Agência  Brasil  em  outubro  de  2016:
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-10/matriculas-no-ensino-superior-passam-de-
8-milhoes-ritmo-de-crescimento-cai>
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recursos, com uma concepção centrada no artefato. Quando questionados sobre a

existência  de  um debate  conceitual  sobre  tecnologia,  muitos  não compreendiam

como isso seria possível. A maioria pediu para que a questão fosse reformulada.

Sobre a pergunta referente aos debates sobre trabalho na formação, as narrativas

eram sempre relacionadas a como as instituições se articulam com as empresas ou

como os professores dão exemplos sobre o trabalho no setor. Após analisarmos o

exposto  nos  documentos  orientadores,  não  esperava-se  uma  posição  diferente.

Como apresentado no capítulo  5,  os pressupostos formativos são definidos pela

lógica do sistema produtivo.

Para os entrevistados, o curso de graduação não representou o principal

local de aprendizagem dos conhecimentos requeridos em seu trabalho. Em geral,

eles avaliam como muito importantes para ter a base sobre a qual desenvolverão

depois, afirmam que é uma visão panorâmica das muitas possibilidades de área e

que é muito complementar ao trabalho – que segue sendo reconhecido como o lugar

em que aprenderam predominantemente o que sabem:

Quando eu iniciei o curso lá, então veio uma carga de conhecimento muito
boa no curso, que me ajudou no trabalho, que foi a base do meu trabalho, e
o trabalho me ajudou na faculdade, coisas que eu vi na faculdade eu utilizei
aqui. Questão técnica eu aprendi bastante aqui. E na faculdade também,
então... Na faculdade a gente vê um pouco de cada coisa! Por exemplo, eu
vi tecnologia Java, a gente não utiliza, eu não utilizo aqui. Mas eu sei a base
dela, o que eu aprendi lá eu não esqueci! Então, foi importante! Se um dia a
gente precisar  trabalhar  aqui  a gente consegue.  Eu geralmente divido a
questão de conhecimento e experiência em duas áreas: a questão técnica e
a questão de experiência de processo mesmo. Então, por exemplo, no que
eu trabalho hoje vai ser cobrado tanto da questão técnica quanto da questão
de  processos.  Então,  às  vezes  a  gente  chega  em  clientes  que  têm
problemas e não quer saber se você tem um software que atende ele! Ele
quer  saber  como  que  ele  faz,  como  é  que  ele  gerencia  um  processo
financeiro, um processo contábil… Então, no cargo em que eu estou hoje,
eu  preciso  saber  um pouco  de  cada  coisa!  A questão  de  processo  eu
aprendi com o tempo mesmo! Então foi  trabalhando aqui que eu adquiri
experiência. Quando a gente fez o nosso sistema de turismo, foi direto no
cliente, então a gente chegou lá, não tinha nada ainda! “Ah eu preciso disso,
disso e disso…! Está bem, então vamos começar a fazer ele aqui! (Rodrigo,
22 anos).

Partindo do que já  foi  abordado sobre  a lógica  como uma característica

considerada inerente ao profissional da programação, podemos perceber que é um

ponto muito importante dos cursos de graduação. Para a aprendizagem das várias

linguagens de programação que esses trabalhadores buscam, uma base sólida de

formação no campo da lógica é fundamental. Como narra Maurício sobre o assunto,
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podemos entender um aspecto importante da educação formal – mesmo que tenha

sido pouco mencionada por outros trabalhadores:

Auxilia [saber uma linguagem para aprender outras]! Tem relação porque a
lógica da programação é igual para todas, isso é inegável! E a lógica é uma
coisa que a gente aprendeu primeiramente na faculdade! Começa a pegar
as coisas, nosso primeiro contato na faculdade, por exemplo, foi  Portugol.
Não era  Portugol,  mas,  enfim,  era  uma linguagem parecida.  Então essa
base você vai ter em todas. O Delphi é uma linguagem orientada a objeto,
Pascal  for  Objects.  Java,  que  é  a  linguagem mais  utilizada  atualmente,
também é  orientada  a  objetos.  Você  tendo  uma  noção de  orientação  a
objeto. você vai aplicar em qualquer uma das linguagens, embora  Delphi
não  seja  a  que  permite  programar  só  orientada  a  objeto,  mas  permite
programar orientada a eventos também! E é o que geralmente o pessoal
utiliza, orientação a eventos. Não é errado, mas é uma forma mais fácil,
digamos assim, de programar! E mais difícil de dar manutenção depois, é
algo mais ultrapassado, digamos assim. Então, a parte de banco de dados,
todas as linguagens vão exigir isso. É igual para todas! O que vai mudar é a
maneira como vai se conectar no banco, mas o resto é igual. Com certeza
se você é bom em uma linguagem você pode ser  bom em muitas!  Não
todas porque tem muita coisa! Mas, sim, todas têm uma ligação porque a
base  é  igual  para  tudo.  Por  exemplo,  orientação  a  objeto,  todas  as
linguagens que utilizam têm detalhes que são iguais, e o que vai mudar é a
sintaxe! A lógica, a maneira de pensar e aplicar, é muito parecida, todas têm
uma boa ligação (Maurício, 26 anos).

A graduação  foi  encarada  como  um  processo  fácil  para  muitos  desses

trabalhadores. Poucos apontaram ter alguma dificuldade durante os cursos, mas os

que  relataram  algo  a  respeito  o  fizeram  em  relação  às  disciplinas  básicas,

especialmente  na  área  da  matemática.  No  que  concerne  às  disciplinas  de

conhecimento  técnico,  foi  unânime  declararem  facilidade.  Isso  pode  estar

relacionado ao fato de todos estarem trabalhando na área durante seus cursos de

graduação, o que pode ter auxiliado na aprendizagem dos saberes técnicos. Sobre

isso, Luiza diz:

Eu  consegui  levar  de  letra  [a  graduação],  algumas  eu  até  eliminei  por
equivalência e tudo mais, mas onde era a maior dificuldade do pessoal que
eram as matérias de cálculo, comunicação linguística… Eu, por exemplo,
consegui eliminar a maioria delas. No mais, que eram as matérias que eram
focadas realmente no desenvolvimento, para mim foram muito tranquilas.
Eu acho realmente que tenho uma facilidade com a área, muitas vezes eu
acabava  ajudando  os  meninos!  Era  bem  engraçado  isso,  porque
normalmente é aquela história, mulher não é lógica, mulher não é para isso,
mulher não é para aquilo, então foi bem engraçado. Em geral a graduação
para  mim  foi  bem  tranquila,  a  pós  foi  mais  tranquila  ainda  porque  é
justamente sobre o que eu trabalho, eu tenho conhecimento na área, então
o grande ganho da pós para mim foi, eu diria, com pequenos aspectos! Não
que  no  geral  não  agregou!  Agregou,  mas,  assim,  muito  daquilo  eu  já
conhecia!  E  foi  mais  realmente,  como  eu  conhecia,  autodidata  para
pesquisar por isso, por aquilo! Foi importante para ver que aquilo realmente
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é o caminho certo (Luiza, 26 anos).

Apesar de considerada como uma trajetória “tranquila”, os programadores

reconhecem que não é possível  apropriar-se de tudo que um curso universitário

oferece,  especialmente  quando  trabalham  concomitantemente  à  sua  realização.

Dessa maneira, podemos considerar essa “facilidade” como relativa, pois o universo

de  conhecimentos  da  área  é  imenso  e  como  eles  mesmo  destacam,  o  que

aprendem é apenas uma introdução. De acordo com Murilo, “[…] com o curso você

vai  absorver  mais  conhecimento,  vai  refletir!  É  inegável  que  reflete  no  trabalho!

Sempre alguma coisa reflete. Mas a capacidade que o curso te dá integralmente,

você não consegue” (Murilo, 25 anos).

Também ouvimos duras críticas ao curso de graduação. Na visão de Lucas,

demonstrando  muito  descontentamento,  a  faculdade  deixa  a  desejar  e,  mesmo

sendo pressionada, não melhora a qualidade do ensino ofertado. Nesse sentido, o

trabalhador avalia que é possível aprender muito mais no trabalho, relatando o quão

importante  foi  um treinamento  recebido  por  um colega,  atingindo  muito  mais  os

objetivos que o oferecido pela graduação. Sendo assim, sua conclusão é de que a

certificação não é tão importante quanto o saber fazer e a produtividade e, sob seu

ponto  de  vista,  as  empresas  estão  mais  preocupadas  com  a  eficiência  dos

trabalhadores que com suas trajetórias educacionais.

Bom, a aprendizagem no trabalho tu aprende mais fazendo... No dia a dia tu
tá ali quebrando a cabeça, tu aprende com os outros... Agora, na faculdade
não tem que dizer... Não adianta nem cobrar mais deles! A gente já tentou
um monte de vezes cobrar deles. Mas eles não dão... Eles passam o que
eles têm que passar na grade e lá… Cara, às vezes eu penso que é má
vontade deles mesmo... Porque o cara abriu lá, em Java, mostrou as fontes,
disse tem isso,  e tem isso...  Só mostrou,  mas não ensinou a fazer...  Só
mostrou o que existia,  mandou adotar um requisito e chegar em casa e
pesquisar!  Agora aquele  cara lá  [se  referindo ao curso do trabalho],  ele
chegou lá e ensinou a fazer um projeto desde o zero, criar componente,
framework, tudo... Daí eles passavam para a gente, ele fez! Tanto que eles
assinaram um certificado, que ele tem os negócios do Adobe lá… A gente,
na faculdade, tem que ter porque precisa muito dessas coisas... Mas se tu
for ver, ter ou não ter o certificado... Tipo... Chega um cara lá e sabe muito,
ele vai pegar o teu lugar! Não importa se tem certificado ou não! Se o cara
sabe ele vai ser reconhecido na hora. Quando tu chega pra conversar, eles
mesmos, entre eles, se chega um cara que sabe muito da área, eles batem
o  olho  e  já  sabem...  Eu  acho  a  certificação  não  voga71 muito  para  a
empresa! Que nem, eu quero fazer especialização, a gente tem que ter,
correr com especialização, mestrado, doutorado... É mais formal, eu acho...

71 Em uma expressão regional, o termo voga é utilizado no sentido de “significa”, “representa”. No
caso, o trabalhador quis dizer que a empresa não considera que a certificação signifique muito na
hora de contratar.
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Ele abre as portas, querendo ou não! Tu chega na empresa e já tem um
mestrado, já tem um doutorado, é aquela primeira impressão que tu já tá
ganhou. Mas tu tem que demonstrar o conhecimento, tu tem que provar que
tu vale  aquilo...  Que não é só  um certificado.  Não adianta  chegar  e  só
mostrar tudo seus “certificadinhos” bonitos e sentar lá e ficar o dia inteiro,
sem fazer nada. Ou tu vai fazer teu serviço e não rende tanto quanto. O
problema é que a gente trabalha com muito prazo, muita coisa... E a gente
tem que mostrar teu rendimento, tem que mostrar muito desenvolvimento. Aí
se tu chega lá e mostra todos os seus diplomas, mas um cara que não tem
nada produz muito  mais,  disparado na sua frente,  tu  vai  falar  o  quê? A
produtividade é muito importante. Ali que tu se destaca, que tu mostra o que
tu produz... Tu até nem sabe tanto, não tem os títulos, não tem todo aquele
conhecimento no conjunto, mas no teu serviço tu consegue ter a produção
bem maior que o outro, faz render... O chefe prefere pagar mais pra você,
porque tu faz mais pra ele que o outro com certificado. Tem cara que tá no
mundo acadêmico e tá trabalhando... E geralmente esses é que são os mais
desleixados para as coisas! Não é só os que estão no mundo da academia.
Isso depende de cada um… (Lucas, 22 anos).

No  que  diz  respeito  aos  currículos,  o  que  foi  apresentado  pelos

coordenadores  tinha  sido  mencionado  pelos  trabalhadores  estudantes.  Foram

elencadas  as  disciplinas  que  são  cursadas,  explicaram  como  acontecem  os

estágios, e alguns falaram sobre seus TCCs. Mas as falas sobre esses assuntos

foram bastante superficiais. Alguns não recordavam muito bem como era o currículo

quando estudaram, e outros lembraram que muitas coisas mudam nas matrizes.

Quando perguntados sobre disciplinas não específicas de seus cursos, somente três

trabalhadores afirmaram terem estudado matérias do campo das ciências humanas

e sociais,  como sociologia e psicologia, por exemplo. Também destacaram terem

cursado disciplinas da área de linguagem, e todos tiveram formação básica na área

de exatas,  especialmente ementas da matemática.  Além disso,  eles lembram da

forte presença de disciplinas de ciências sociais aplicadas, especialmente da área

do direito e de gestão.

Especificamente, a temática do empreendedorismo tem destaque nos cursos

de graduação. Sobre isso, Tiago tece elogios:

Sim, isso [empreendedorismo], inclusive, é bem forte na faculdade X! Foram
feitos vários eventos voltados para o empreendedorismo, voltados mesmo
para mostrar o que é uma área promissora e como você deve entrar inovar
e despontar na área! E acredito que o que a faculdade propõe ali, na área
de empreendedorismo, é muito bacana e é excelente para os egressos ou
para os estudantes. Realmente aprender e seguir a vida na área e dar uma
ênfase maior para a tecnologia, que é o foco da região que a gente está!
Então é bem forte mesmo o empreendedorismo. Tem a disciplina específica
de empreendedorismo, mas nas outras disciplinas também os professores
apresentam alguns  projetos,  algumas  ideias,  também deixam em aberto
para  os  alunos  sugerirem  projetos,  sugerirem  eventos,  apresentações,
trazer pessoas de fora para falar sobre empreendedorismo (Tiago, 24 anos).
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Como  já  apresentamos,  a  questão  do  empreendedorismo  parece  ser  o

enfoque na maioria dos cursos e seus discursos. Atrelada à ideia de inovação, essa

categoria foi apropriada por praticamente todos os trabalhadores entrevistados, que

reiteram  existir  uma  relação  direta  entre  a  área  de  tecnologia  e  o

empreendedorismo. Em seu curso de graduação, Carlos afirma que há um suporte

para que os profissionais em formação possam ser pessoas diferenciadas:

Sim, uma coisa muito importante que eu vejo é que eles também têm esse
foco no empreendedorismo, eles querem que a gente busque algo novo,
não  é  só  mais  um profissional,  mas  uma  pessoa  diferenciada  na  área.
Desde o primeiro ano, a gente sempre teve muita oportunidade de estudar
empreendedorismo. Eles buscam isso pra gente! Eles querem que a gente
corra atrás também né? Eles trazem pessoas experientes, palestras, mini
cursos, essas coisas, para a gente aprender, e eles insistem bastante né?
Tanto  que  em novembro  agora  vai  ter  evento  em Pato  Branco,  e  eles
passaram em todas as  turmas avisando que vai  ter,  tanto  que  o nosso
coordenador é um dos organizadores... E eles vão passando nas turmas e
vão  falando  que  vai  ter  isso,  isso,  isso...  Todas  as  semanas  eles  vão
falando: por favor, por favor façam, vai ser muito bom, vai mudar a vida de
vocês... E eles buscam bastante isso né? Eles trazem oportunidade para a
gente, não só para a gente ser só um profissional, eles querem que a gente
seja algo mais, digamos, alguém que traz as soluções para a região (Carlos,
20 anos).

O estímulo a ideias que podem se tornar negócios é narrado por alguns dos

programadores. Muitos mencionam que os professores destacam o que pode vir a

ser um sucesso na área e há um forte apelo à criatividade dos estudantes. Uma das

abordagens mais utilizadas é a elaboração de planos de negócios em disciplina

específica de empreendedorismo, em que são trabalhadas as especificidades de

empreendimentos na área de TI. Como os três relatos a seguir demonstram, além da

discussão  conceitual,  são  realizados  trabalhos  acadêmicos  em  que  são  criadas

empresas  fictícias  da área para  correlacionar  conceitos  à  realidade  do mercado

capitalista:

Sim, na faculdade, na verdade na faculdade na área, eu entrei em sistemas,
tem alguns períodos que não tem nada a ver com programação. E sim com
formação pessoal! Tinha, acho que teve um período de empreendedorismo,
que era você montar  o teu negócio.  Gestão de negócios,  estratégias de
negócios, questão de políticas, leis de software e tudo mais. Então, é meio
que um pacote. A faculdade de Análise de Sistemas é um pacote completo,
você pode sair de lá um empreendedor, ter uma empresa tua. Ou você pode
sair  de  lá  trabalhando  como  programador,  ou  como  analista,  ou  como
suporte. Então são bem amplas as possibilidades que te dá. Pelo que eu
lembro, que dá para dizer, eles sempre comentavam: “oh, porque a gente
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está para um desenvolvimento de software, a gente tem que trabalhar com
a criatividade”. Tendo criatividade o professor mesmo falava: "oh, essa tua
ideia é boa, talvez possa ser um negócio no futuro". Independente da aula
que a gente estava então [se falava de empreendedorismo].  Se a gente
estava  debatendo  um  assunto  que  as  pessoas  diziam  “tive  uma  ideia
diferente”, eles sempre falavam: “oh, talvez invista, anote que pode ser uma
possibilidade de ser um negócio no futuro”. Então eles sempre visionavam
algo novo, surgiu algo que era novo pode ser um negócio!  (Rodrigo,  22
anos).

Sim, a gente teve matéria de Empreendedorismo dentro do curso. A gente
aprendeu conceitos de negócios, conceitos de mercado, essas coisas bem
teóricas.  Foi  uma  professora  de  Administração  que  deu  aula.  Inclusive
desenvolvemos uma empresa,  que  era  o  nosso  trabalho  final  do  curso:
desenvolver uma mini-empresa dentro da área de software! [...] A gente teve
esse  conceito,  apesar  disso,  muitas  coisas  que  eu  sabia  de
Empreendedorismo eu  aprendi  antes,  por  causa  de  alguns  eventos  que
tiveram na região, alguns contatos. Até aquele meu amigo que citei antes
que me influenciou, ele é empresário, tem uma empresa incubada aqui na
universidade! Ele sempre compartilhou muita coisa de empreendedorismo,
liderança!  Acabei  aprendendo  um  pouco  por  convivência!  (Eduardo,  21
anos).

Referente ao empreendedorismo, a gente teve sim! Teve um trabalho bem
bacana, não vou lembrar o nome da professora, mas a gente teve sim e foi
bem! A gente também teve sorte nessa área, apesar de muita gente não
gostar,  80% do pessoal que entra no curso,  fala:  “quero entrar  no PC e
programar!”,  que é a crise que ninguém consegue falar, todo mundo tem
medo! Mas a gente tem uma dinâmica muito interessante, todo o decorrer
do curso! O que a gente fez na disciplina de empreendedorismo foi montar
uma empresa. Perceber o que precisaria ter para você poder ser melhor,
instigar a gente a fazer uma empresa […], sem dúvida foi bem interessante!
Na região tem bastante curso sobre empreendedorismo, apesar de ter tido
essa  disciplina,  acabou sendo muito  útil  a  própria  faculdade,  porque  os
emails da faculdade eram seguidos avisando sobre os cursos e palestras!
Foi bem superficial, mas deu uma boa iniciativa. Se alguém tinha uma ideia,
eles levavam adiante! (Gabriel, 22 anos)

Uma das programadoras, que havia iniciado seus estudos na área em um

outro estado, Minas Gerais, e que transferiu seu curso para o Paraná, apontou que

percebeu uma ênfase muito maior nessa discussão no atual curso de graduação.

Para ela, a região promove muitas atividades sobre o tema e há um estímulo para a

criação de novos negócios na área, o que ela pretende fazer:

Sim, em BH [onde estudava anteriormente] eu não tinha tanta visão como
eu tenho hoje do empreendedorismo. Então lá, quando eu estudei em BH,
era aquele curso de sistemas: então a gente aprendia banco, aprendia tudo!
É lógico que eles davam algum incentivo, mostravam algumas pessoas que
saíram da faculdade e tiveram sua empresa e hoje são supergrandes e tal!
Aqui na região do Paraná, eu vejo assim, constantemente, em todo lugar
que eu estou, vou em algum lugar: startup, startup... Eu estou vendo ideias
que são básicas e se tornaram supervalorizadas. Então isso mexeu comigo
e está mexendo! Tanto é que eu já penso já em criar minha própria startup,
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eu já  tenho  uma  ideia,  pretendo,  não  sei,  com o  tempo,  mas  pretendo
empreender  mesmo!  Eu  vejo  que  a  região  te  ajuda,  principalmente  a
faculdade  [...].  Eu  já  tinha  uma  visão  assim,  nunca  pensei:  vou  ser
empregada o resto da minha vida! Sempre pensei em algo para mim. Eu
quero fazer algo que dê retorno e é o que eu gosto. Porque quando você é
trabalhador e é empregado, é diferente! Porque ser um trabalhador você
precisa trabalhar para você e com o que você gosta, quando é empregado
tem que fazer  naquelas regras,  o  que a empresa te passa.  Tenho essa
visão! O empreendedorismo é bem constante na faculdade! Hoje eu vejo
tanto a faculdade em que estudo quanto as outras, a gente vê participação
de todas as faculdades! Eu vejo uma constante preocupação nisso, de eles
quererem incentivar os alunos nessa área, principalmente na área de TI,
que  é  onde surgem as  ideias!  E  hoje  em dia,  o  mundo  é  em volta  da
tecnologia, que hoje ninguém tira o celular da mão… Então eles ficam ali no
pé  mesmo,  se  tem  uma  ideia,  corre  atrás,  super  te  ajudam  mesmo!
(Carolina, 22 anos)

Conforme  já  evidenciado  na  análise  dos  cursos,  a  discussão  do

empreendedorismo foi citada como presente na formação acadêmica de todos os

programadores entrevistados. De todos, somente dois (que inclusive estão entre os

mais velhos) afirmaram que houve uma discussão sobre empreendedorismo, mas

que  ela  foi  relativamente  pequena.  Os  demais  destacaram que  suas  formações

foram permeadas por essa discussão, que além de se apresentar como disciplina

específica  nos  cursos,  também  apareceu  em  eventos,  atividades,  atravessando

outras disciplinas, etc. De todos os programadores, dois deixaram bem claro que,

apesar de a formação dar uma base para empreender, não lhes interessa investir

esforços, pois não consideram ter o perfil adequado para tal.

Como  já  apresentamos  acima,  todas  as  empresas  incentivam  formação

continuada, inclusive financiando parcialmente os cursos e custeando participação

em eventos. Os que não têm especialização afirmam que estão em listas de espera

de abertura de cursos, ou pretendem iniciar uma assim que concluírem a graduação.

Todos afirmam que é muito importante a continuidade dos estudos, pois a área exige

atualização.  Nesse sentido, entendemos que há uma valorização da escolaridade,

especialmente por parte das empresas que incentivam a realização de cursos de

formação  inicial  e  continuada.  Mas  apesar  disso,  a  maioria  dos  conhecimentos

utilizados são aprendidos no próprio trabalho, de acordo com os programadores.

Dessa forma, destacamos o aspecto  já  levantado anteriormente de uma relação

entre  os  cursos  de  formação  e  os  debates  sobre  inovação,  que  mantém  os

trabalhadores  atualizados  e,  portanto,  torna-se  interessante  do  ponto  de  vista

econômico para as empresas.

Ainda,  podemos entender  que a formação para  o  trabalho,  representada
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pela educação formal anterior à prática produtiva, não é necessariamente anterior,

mas pode ser concomitante e, inclusive, posterior. Dessa maneira, o pressuposto de

que  uma  profissão  com  a  complexidade  técnica  que  tem  a  programação  de

softwares exige  uma  qualificação  anterior  ao  trabalho  não  se  confirma

completamente. Podemos entender os cursos de graduação tanto como porta de

entrada para o mundo produtivo, já que muitos iniciaram suas atividades durante a

graduação, quanto como um critério de permanência nos empregos. Dessa forma,

apesar de serem, sem dúvida alguma, importantes do ponto de vista acadêmico e

formativo, os cursos têm um papel mais atrelado à empregabilidade.

Longe  de  desconsiderar  a  relevância  dos  cursos  na  apropriação  de

conhecimentos  fundamentais  à  prática do trabalho –  mesmo porque a formação

acadêmica pretende-se para além da dimensão estritamente produtiva – voltamos

ao caráter ideológico dessa formação como preponderante. Se, como já discutimos

anteriormente,  os  cursos  de  graduação  implicam  na  reverberação  de  certos

discursos como o da inovação e empreendedorismo, esses também são veículo e

veiculados como promotores da empregabilidade, tal  qual já defendia a teoria do

capital humano há décadas atrás.

Dessa maneira, associada aos modelos de aprendizagem pelo trabalho e de

autoqualificação dos trabalhadores,  tem-se uma formação absolutamente  afinada

aos  interesses  do  modo  de  produção  capitalista,  que  implica  em  trabalhadores

altamente  qualificados,  produtivos,  e  que  aderem  aos  discursos  ideológicos  do

capital.

6.3.2.2 Aprendizagem   pelo   Trabalho  

A aprendizagem pelo trabalho representa aquela que acontece na própria

prática produtiva, em geral informalmente, mas que pode também ser sistematizada

em cursos de formação continuada e treinamentos específicos ofertados no próprio

ambiente  de  trabalho.  Consideramos  nessa  categoria  todas  as  formas  de

apropriação de conhecimento, realizadas com a finalidade de aperfeiçoamento do

trabalho realizado pelos programadores em seu ambiente produtivo.

Apesar de existir  uma valorização da escolarização formal,  realização de
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cursos de formação continuada e  aperfeiçoamento  por  meio  de especializações,

tanto por parte dos trabalhadores como pelas empresas, essa não é a forma de

aprendizagem principal. Para os programadores, os conhecimentos necessários à

realização  de  seu  trabalho  foram  predominantemente  aprendidos  no  próprio

trabalho. Essa afirmação é reiterada por praticamente todos eles, com exceção dos

que defendem ter aprendido predominantemente sozinhos.

Sobre essa categoria, os trabalhadores destacaram algumas questões, entre

elas  o  “aprender  fazendo”.  Essa  forma  de  aprendizagem  no  trabalho  foi  citada

repetidas vezes e indica, inclusive, a afinação com os discursos veiculados pelos

cursos, como analisado no capítulo 5. A ideia de que só se aprende efetivamente na

prática havia sido mencionada por coordenadores, está presente, em certa medida,

nos documentos orientadores, e é reiterada pelos trabalhadores da programação:

É, mas o que eu aprendi eu não aprendi na faculdade... Foi no meu serviço.
Eu já sabia, já tinha aquela facilidade, mas eu fui aprender bem no meu
serviço. Tanto que banco de dados, a gente tem um colega que tem duas
especializações, que é de fora! Quatro dias com ele, passando o dia inteiro,
um intensivo, eu aprendi mais do que um ano fazendo na faculdade (Lucas,
22 anos).

Processos colaborativos entre colegas de trabalho são muito citados como

formatos  de  aprendizagem.  Dessa  maneira,  podemos  entender  que,  apesar  de

informalmente, há uma mediação que pode ou não ser sistematizada, mas que se

torna  fundamental.  Logo,  há  um  processo  de  ensino  também,  viabilizado  pelas

equipes de trabalho e também pelos supervisores e gerentes.

Isso  ocorre  constantemente:  todos,  uns  colaboram com o  conhecimento
com os outros!  Desde o suporte,  a análise e o desenvolvimento… Todo
mundo é uma equipe trabalhando junto! Essas subdivisões, na verdade, é
mais  [não  concluiu]…  Assim...  Eu  sou  desenvolvedor,  estou  ali  para
desenvolver… Mas, se eu precisar de uma parte de análise eu vou lá e
ajudo  na  análise,  faço  requisitos  de  documento  de  análise...  (Tiago,  24
anos).

Um dos programadores, que já é sênior, afirma que assim como recorre a

outros membros da equipe que são mais experientes, também assume a função de

passar  os  conhecimentos  que  domina  adiante.  Além  disso,  ele  destaca  a

aprendizagem via internet, a qual recorre constantemente:

A maior  parte  do aprendizado foi  realmente trabalhando,  e muito  com a
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internet, muito mesmo. Até, atualmente se pesquisa muito, vê muita coisa
na  internet, porque é algo muito amplo! Às vezes até sabe a maneira de
fazer simples, mas, enfim, se você for pesquisar tem outras maneiras que
pode  utilizar  e  aprender.  A parte  de  aprendizado,  como  eu  falei,  meu
supervisor é um dos sócios, tem uns 30 anos de programação, então manja
de tudo! O que você pedir ele vai saber! Geralmente a gente senta bem
perto,  ele  está  presente,  bem  tranquilo  de  chegar  até  ele.  Passar
conhecimento também, tem uma equipe de três: ele, eu e outro rapaz, que é
programador pleno, um nível abaixo de mim! Então, geralmente eu faço a
supervisão dele e auxilio nas dúvidas que ele tenha. Por se tratar da área de
tecnologia, muitas vezes o pessoal das outras unidades, a Empresa X é
distribuída  em  unidades,  cada  unidade  cuida  de  um  ramo  de  negócio,
digamos assim. Cada uma tem seus programadores que são especialistas
naquele ramo. Como a gente faz a parte do sistema que é comum a todos,
muitas vezes outras unidades ou outros programadores vêm até nós para
esclarecer dúvidas, sempre está aberto, e essa uma das nossas atribuições
também. O que a gente deve fazer! E eu gosto, é bem importante passar
para os outros (Maurício, 26 anos).

Dos  processos  de  colaboração  surgem  também  os  indicativos  da

autoaprendizagem, que analisaremos a seguir. No diálogo cotidiano para a solução

de problemas imediatos, surgem sugestões de materiais para estudo e, também,

grupos organizados para além das atividades de trabalho, como é o caso do Grupo

Hacker Pato Livre, citado pelo Eduardo. Dessa maneira, podemos entender que a

dimensão  coletiva  de  aprendizagem  também  é  bastante  relevante  para  esses

trabalhadores.

Bom, eu aprendi muito dentro da empresa com a equipe, em conversas com
os próprios colegas, assim, sobre tecnologia. A gente tem um chat interno, a
gente sempre está  compartilhando  links de tecnologia,  de uma coisa ou
outra… Então, posso dizer que a maior parte das coisas que eu aprendi foi
lá, a maior parte! A outra parte do conhecimento vem de grupos fora da
empresa! A gente teve um projeto paralelo que a gente fez entre amigos,
aprendi muito! A gente tem um grupo  hacker aqui na região, que a gente
chama de Pato Livre, a gente vai nele para conversas só sobre tecnologia
ou seja lá o que for. Aprendi muito com eles também! (Eduardo, 21 anos).

No que diz respeito à forma como aprendem no trabalho, há recorrentes

citações sobre tentativa e erro. Diante disso, podemos inferir que, mesmo com as

mediações  informais  de  colegas  de  trabalho,  existe  também  um  aprendizado

individual  que  se  dá  no  próprio  fazer.  As  orientações  dos  colegas,  portanto,

contemplam uma parte do processo de aprendizagem, que se realiza também por

meio de frustrações e acúmulo de experiência.

A maior parte do que eu aprendi foi na prática mesmo, fazendo! Quando eu
vou fazer alguma coisa, como eu absorvi conhecimento? Quando ia fazer
alguma coisa  que  não  sabia  e  chamava alguém,  esse  alguém algumas
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vezes realmente explicava, mas outras elas estavam cheias e diziam: olha
em tal lugar que você vê como é que faz! Aí ia lá, via, ia tentando: tentativa
e erro, até conseguir. As primeiras vezes sai tudo errado até você começar a
melhorar! Essencialmente é na tentativa é erro, até que depois você começa
a ver que dá para fazer de outras formas e começa a amadurecer isso. Esse
tempo para que você comece leva uns 8 meses a um ano, que já está
desenvolvendo para conseguir pensar muito antes do que ficar tentando e
errando (Murilo, 25 anos).

Mas como um processo produtivo inserido em uma lógica em que o tempo é

indispensável para os lucros, tentativa e erro não podem se consolidar como formato

único e generalizado. Portanto, também são utilizadas ferramentas para auxiliar no

processo, como descreve Paulo:

Às vezes acontece [de ter tentativa e erro], mas não a questão de compilar
e testar para ver se funcionou! Mudar duas linhas e compilar, isso não! A
gente tenta,  porque o depurar  de cada projeto  demora!  O projeto  maior
demora quatro minutos para fazer, um servido de aplicação é pesado, como
que às vezes vai fazer 70 [trecho não compreendido] por dia? Quanto vai
perder  de  tempo?  Então  a  gente  usa  alguns  recursos  nos  plug-ins de
programação!  A gente  consegue,  no  meio  do  projeto,  compilar  só  uma
classe, de 5000 classes, a gente às vezes mexe em uma! Cria todos os
métodos! Eu acho que vou excluir um registro, vou inserir outro para fazer
tal coisa! E a gente cria todos os métodos depois, a gente só altera isso e
recompila só as específicas com a classe. Então, tem algumas ferramentas
que a gente utiliza também para agilizar esse trabalho (Paulo, 21 anos).

Diante  disso,  as  empresas lançam mão de  formas  mais  sistemáticas  de

aprendizagem  para  que  os  trabalhadores  entrem  no  ritmo  produtivo.  Como  já

destacamos  anteriormente,  há  modelos  de  recrutamento  atrelados  a  cursos-

treinamentos. Esses também são realizados na contratação dos estagiários, e tem

como finalidade ensinar a linguagem de programação com a qual o trabalhador vai

lidar, além das rotinas da empresa.

Aprendo no trabalho! Quando eu comecei na empresa eles deram um mês
de treinamento. Então, a gente entrou como estagiária lá e ficamos um mês
em treinamento,  para aprender só linguagem, como que era a rotina da
empresa, né? E tudo: como que era trabalhar com banco de dados! Então a
gente não chegou e já foi para fábrica direto não! A gente passou por um
processo ali, de aprendizado, e depois que a gente começou a trabalhar na
fábrica  mesmo!  Ali  é  aprendizado!  Porque  não  tem  como  você  chegar,
assim, numa empresa e falar “cara, eu já sei tudo!” (Carolina, 22 anos).

O programador  Pedro,  ao  afirmar  que a  maior  parte  dos  conhecimentos

utilizados no trabalho foram aprendidos no próprio trabalho, lembra que o curso de
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graduação apresenta aspectos muito distantes do que ele chama de mundo real.

Essa  máxima  é  bastante  repetida  também  pelo  setor  produtivo.  Em  conversas

informais  com  membros  do  NTI,  ouvimos  que  as  IES  não  preparam  os

programadores para o “mundo real”, leia-se, empresas e fábricas de software. Há,

portanto, uma incompatibilidade entre “mundo real” e “mundo acadêmico”:

No trabalho mesmo [onde aprendeu a maior parte de seus conhecimentos].
Eu diria que na faculdade eu tive uma visão muito diferente do que para o
trabalho! Linguagem de programação, os conceitos de sistema empresarial
mesmo  são  diferentes!  Então  vai  ser  útil,  mas  chega  no  mundo  real  é
diferente! (Pedro, 23 anos).

Isto posto, podemos afirmar que há um “aprender fazendo” defendido como

categoria  central,  mas  que  essa  categoria  não  se  sustenta  sozinha,  já  que  são

mencionados  os  conhecimentos  aprendidos  nos  cursos  superiores,  além  de

indicarem  muitas  vezes  as  formas  de  autoaprendizagem  utilizadas.  Sobre  esse

aprender pelo trabalho, podemos destacar que há uma dimensão colaborativa muito

importante  para  os  programadores.  O  diálogo  nas  equipes  e  o  auxílio  de

supervisores, gerentes e dos próprios colegas permite que a prática produtiva seja

também uma prática pedagógica. Somado a isso, tem-se o formato de “tentativa e

erro”,  que muitas  vezes é resolvido através da autoaprendizagem via  tutoriais  e

fóruns. Logo, o próprio “aprender fazendo” leva ao “continuar a aprender para fazer”,

ou seja,  as lacunas que ficam no trabalho serão preenchidas no tempo de não-

trabalho, como veremos a seguir.

6.3.2.3 Aprendizagem   para além   do Trabalho  

Consideramos aqui como aprendizagem para além do trabalho as formas de

autoqualificação  mencionadas  por  todos  os  programadores  entrevistados,  que

destacam  que  é  fundamental  ser  autodidata  para  atender  aos  requisitos  da

profissão.  Essa  dimensão  formativa  implica  tanto  na  identidade  profissional,

atravessando o próprio trabalho, a continuidade dos estudos através de cursos de

especialização, mas também, e de forma bem específica, o tempo de não-trabalho.
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Alguns, inclusive, mencionam como essa exigência interfere na vida pessoal.

Expressa por  diferentes vias,  a  autoqualificação é realizada por  meio  de

materiais  didáticos,  apostilas  e  livros,  tutoriais  on-line no  formato  de  vídeos  e

vídeoaulas, através de fóruns e comunidades, bem como na prática de tentativa e

erro  no  desenvolvimento  de  sistemas  e  aprendizagem  de  novas  linguagens  de

programação. Todas essas alternativas, na maioria das vezes realizadas no tempo

que deveria ser dedicado ao descanso ou lazer, são chamadas pelos programadores

de “buscar por fora”. O “por fora” indica tanto fora do trabalho quanto fora dos cursos

de  formação.  Essa  expressão  aparece  quando  narram  sobre  sua  formação

acadêmica e quando dizem sobre como aprendem os conhecimentos necessários à

sua prática produtiva.

Lucas,  por  exemplo,  afirma  que  a  maioria  dos  conhecimentos  foram

adquiridos no próprio trabalho, mas que esses conhecimentos são limitados: “Só que

o problema de aprender no serviço é que chega um ponto que parou ali, é aquilo

que você precisa para o teu dia a dia né? Aí depois tem que buscar por fora”. A

expressão “buscar por fora”, que como dissemos é amplamente utilizada, representa

bem  nossa  escolha  para  a  categoria  de  análise  “aprendizagem  para  além  do

trabalho”. O fora dos programadores é o tempo de não trabalho e de não estudo. Ou

seja, é o tempo de reprodução da vida, de descanso e lazer, está para além do

trabalho.

Os relatos dos programadores enfatizam a dimensão da aprendizagem para

além  do  trabalho  como  um  esforço  individual.  Há  o  entendimento  da

resposabilização do indivíduo trabalhador em aprender, independente de como essa

aprendizagem  acontecerá.  Carlos,  por  exemplo,  conta  que  no  seu  período  de

treinamento, enquanto estagiário da empresa em que trabalha, também esforçou-se

em aprender sozinho:

E eu, principalmente, em vez de ficar, sei lá, fazendo nada, nesse tempo eu
ficava  procurando  bastante,  né?  Então,  esse  tempo  eu  aprendi  muito
sozinho, né? Daí, quando a gente trabalhou nesse projeto de estagiário, foi
onde que a gente aprendia também a programar. Só que não é obrigação
deles ensinar a fazer, né? Eles só falavam: ó, tem que fazer isso, isso e
isso... E daí você se vira procurar né? Porque eles não tem tempo para ficar
em cima. Então,  o conhecimento que eu tinha é o que eu busquei para
aprender!
Sim [precisa  ser  autodidata],  porque  eles  tem na  cabeça  deles  que  um
programador tem que saber... Então, se ele não sabe, ele tem que, sei lá, ler
aquele código e entender o que tá acontecendo ali... E é o que eles acham
que a gente vai fazer né? E é assim que a gente descobre também como
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que faz as coisas...
Eu acho que é a melhor  forma de aprender!  Porque se o cara vai  lá te
ensinar, às vezes tu não aprende né? Primeiro tu tem que ver se gosta da
área né? Se não, tu vê que não vai para frente, não adianta né? Mas se tu
vê que vai, acho também que é muito importante ir praticar... Porque só o
cara lá te explicando, tu não consegue entender,  porque programação é
algo complexo. Depende muito do teu raciocínio lógico para tu saber fazer
isso! Tu só aprende com trabalho né? Com anos de experiência... Então, eu
acho que é importante o cara também ter um alguém explicando as coisas
quando tiver dúvidas… (Carlos, 22 anos).

A fala acima apresenta muitos elementos que ilustram as contradições sobre

a  aprendizagem  na  área  de  programação.  Apesar  de  afirmar  que  estava  no

treinamento  para  aprender  a  programar,  o  trabalhador  também diz  que  não  era

obrigação de quem estava lhe treinando ensinar. Dessa forma, podemos entender

que  esse  treinamento  tem  um  caráter  disciplinador,  mas  não  necessariamente

pedagógico. Isso, de certa forma, leva à afirmação que vem na sequência: “eles tem

na  cabeça  deles  que  um  programador  tem  que  saber...”.  Ao  apresentar  as

exigências “deles”, Carlos conforma seu entendimento de que é assim que deve ser:

“Eu acho que é a melhor forma de aprender!”. No entanto, mesmo defendendo que

praticar leva à aprendizagem, ele finaliza afirmando que é importante ter alguém

explicando.

Diante disso, podemos alegar que a necessidade do ensino para viabilizar a

aprendizagem não é um ponto muito significativo no tocante à área de programação.

Não, ao menos, no que se refere ao real observado nessa pesquisa. Mesmo não

dissociando a aprendizagem do ensino na educação formal, ou seja, nos cursos de

graduação, ou mesmo na aprendizagem colaborativa no ambiente de trabalho, essa

pode  acontecer  de  forma  não  mediada,  ao  menos  imediatamente.  Paulo,  por

exemplo, garante que aprendeu a maioria dos conhecimentos que sabe sozinho:

Maioria  internet! Maioria sozinho! Porque se tu depender… Às vezes você
pode conversar  com algum professor  que  ele  te  dá uma base...  Mas é
videoaula que tu aprende, mas não muito! E desenvolvendo, às vezes a
coisa mais inútil tinha que fazer ia lá e fazia, mas aprendia. Então, no Java,
eu aprendi  um pouquinho no começo,  tive  uma base quando eu jogava
futebol  direto,  daí  fiz  um sistema  para  um amigo  meu  que  montou  um
campo porque  ele  não  tinha  nada para  controlar… Então  ali,  no  querer
desenvolver para ajudar ele, eu aprendi! Como é um “sisteminha” um pouco
maior, eu consegui aprender um pouco mais! Então, depois disso, a maioria
internet!  Hoje,  digamos,  onde  eu  estou  agora  tem  uns  caras  que  são
monstros. Às vezes eu não tenho ideia como fazer, ele fala em tal parte do
sistema tem um exemplo para você seguir, ou procure em tal lugar, ou vai
na internet, mais ou menos procure por isso… Muita coisa! Até eles falam: a
gente não programa sem o Google! Não existe programador que trabalhe
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sem o  Google!  Você  tira  um  Delphi da  vida  lá  que  tem que arrastar  e
programar, só que trabalhar com web é...
Então, é muito autodidata, também precisa se focar e trabalhar sozinho. É
até  porque,  digamos  que  precise  desenvolver,  sei  lá,  uns  gráficos  de
atendimento,  de acompanhamento real… Estava desenvolvendo, a gente
não sabia um dos sistemas lá, também a parte tudo na mão, a gente não
sabia se era  Angular,  ou o que era!  Então o que vamos fazer? Tem 70
frameworks diferentes, qual que vamos usar? Se vira aí! Fui lá e pesquisei e
desenvolvi,  decidi!  Eu,  no  caso  decidi:  vamos  usar  aquela  e  o  pessoal
concordou, e está indo (Paulo, 21 anos).

Esse excerto demonstra que a necessidade de solucionar problemas leva a

uma busca constante por alternativas, muitas vezes com o auxílio da  internet.  O

programador informa que há uma base que pode vir de professores, mas que foi no

fazer prático que passou a se apropriar dos conhecimentos. No entanto, apesar de

afirmar que aprende sozinho, há indícios de que as mediações acontecem, sejam

elas por meio da “base” dada pelo professor, ou do diálogo com os colegas, ou,

ainda, das videoaulas. Logo, há mediação na aprendizagem, mas ela não é sempre

sistematizada e imediata.  Diante disso,  o autodidatismo é um formato que exige

muitos esforços do indivíduo que está no processo de aprendizagem, pois ele faz as

escolhas de conteúdo, de método, de síntese e de catarse.

Como já  analisamos anteriormente,  a  questão  da  lógica  é  um elemento

muito importante para o trabalho em programação, e muitas vezes é considerada um

conhecimento  inato.  Mas  a  programadora  Carolina  menciona  que  foi  um

aprendizado no qual teve dificuldades. Para tanto, ela lançou mão do que chama de

“correr  atrás”.  Essa  expressão  representa  a  necessidade  de  autoaprendizagem.

Além  disso,  a  trabalhadora  também  levanta  os  aspectos  da  experiência  como

fundamentais para a realização do trabalho:

Então, eu demorei um pouco para pegar a lógica! Saber qual que é a lógica
de programação, porque que tem que ser assim, porque existe o método
que vai fazer isso que vai me retornar algo, como que eu vou entrar ali no
site, vou informar um dado para o computador e ele vai jogar lá meu e-mail!
Então o conhecimento que eu tive para o meu trabalho hoje, eu digo que foi
por querer, por correr atrás, querer aprender! Porque eu falo assim, eu vejo
isso no meu ponto de vista: para você aprender algo não basta só você ver
dentro de sala e só o que as pessoas falam! Você tem que correr atrás, tem
que querer buscar para você aprender mesmo. Chegar em casa e: “não
entendi  isso  aqui  não,  vou  fazer  de  novo,  vou  ver  se  realmente  é  isso
mesmo que eu quero”! E experiência! Eu defino experiência como qualquer
trabalho para, se você quiser chegar em um objetivo, adquirir experiência!
Nem  que  seja  ali  com  sua  avó  de  80  anos  sentada  em  um domingo,
conversado com ela! Se você vai adquirir uma experiência nova, então eu
vejo experiência e conhecimento, buscar mesmo, algo assim que eu vejo
hoje que eu tenho, que foram esses os pontos básicos para o trabalho hoje
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(Carolina, 22 anos).

O  “correr  atrás”,  “buscar”,  são  as  formas  de  expressar  essa  constante

necessidade de continuar aprendendo. Essa dimensão individualizada do processo

afina-se  muito  bem com a  ideia  de  que  é  responsabilidade  do  trabalhador  seu

sucesso ou fracasso profissional. O relato de Tiago ilustra bem isso. Ao avaliar seu

desempenho,  afirma que  o  fato  de  estudar  bastante  em casa  é  que  lhe  deu  a

oportunidade de trabalhar na área, antes mesmo de iniciar a graduação. Reconhece

o papel do curso técnico que fez antes da graduação, mas entende que sua busca

constante em fóruns e pesquisas é que lhe garantiu o status atual.

No começo de 2011 eu comecei a trabalhar na área, já entrei trabalhando
como programador mesmo, porque como eu estudei bastante em casa eu
consegui um conhecimento que me abriu essa porta e deu o pontapé inicial
para começar. Eu trabalhei um ano nessa empresa como desenvolvedor, aí
surgiu  uma  outra  oportunidade  em  uma  outra  empresa  e  eu  acabei
migrando  para  essa  outra  empresa.  E  nesse  meio  tempo  eu  iniciei  a
graduação também, que seria o curso de Tecnólogo, que também já me
formei. Como eu comecei lá no curso técnico, o curso técnico me deu uma
visão de como eu deveria procurar e como deveria crescer dentro da área.
Eu aprendi principalmente correndo atrás, fazendo em casa e também na
internet depois,  pesquisando,  fazendo  várias  pesquisas  em  fóruns,
procurando tópicos! Aprendi muita informação mesmo na  internet, aprendi
muito, mas o próprio curso me ajudou também (Tiago, 24 anos).

Além  dessa  dimensão  de  facilitadora  do  acesso  ao  trabalho,  a

autoqualificação também é entendida como um quesito para a permanência nele.

Eduardo salienta que o funcionário deve “correr atrás sozinho e aprender por si”.

Para ele, essa é a principal forma de aprendizagem que, mesmo contando com o

auxílio de colegas da área, é responsabilidade individual.

Eu estudo em casa coisas paralelas, que eu aprendi a estudar sozinho em
casa!  Não  teria  como manter  o  trabalho,  no  que  se  pede e  precisa  no
trabalho,  sem  estudar  em  casa.  Porque  a  empresa,  apesar  de  tentar
fornecer  conhecimento  interno,  cursos  online,  a  gente  tem os  níveis  de
conhecimento dentro da empresa, que a gente chama de trilha, mas é um
curso  normal,  que  se  reúnem  em  um  determinado  horário  e  dia  para
estudar, às vezes acontece e às vezes não, mas é difícil acontecer dentro
da empresa, geralmente não dá certo. Não ia dar certo da empresa fornecer
conhecimento. O funcionário tem que correr atrás sozinho e aprender por si,
seja com os amigos, no caso colegas, ou em casa estudando, acho que
essa é a principal fonte mesmo.
Tem muito autodidatismo. Isso é compartilhar o conhecimento que a gente
tem já com os colegas e estudar sozinho mesmo, não dá para depender de
outra pessoa (Eduardo, 21 anos).
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Outra  questão  importante  para  sublinharmos  é  o  quão  rápido  são

atualizados os conhecimentos na área da computação. Luiza avalia que esse fato

corrobora a necessidade de ser autodidata, já que não há tempo hábil para que as

empresas e universidades se atualizem. Dessa maneira, quem deve “correr” para

acompanhar são os trabalhadores. Ela ainda atribui o autodidatismo ao perfil  das

pessoas que estão na programação.

Sim, há muito [aprendizado autodidata], e não é só ali, eu acho que é uma
realidade bem grande aqui da região, de ser autodidata! Não sei  se nas
outras são diferentes… Mas,  é  uma área que eu não vejo  ser  de outra
forma! O tempo inteiro tem novidades e não tem como nenhuma empresa,
nenhuma universidade  se  atualizar  tão  rápido  quanto  as  coisas  correm!
Então, acho que o pessoal da área tem que ter um perfil desses, porque se
não realmente vai ficar parado (Luiza, 26 anos).

Nesse mesmo sentido, Cecília aponta que a rápida evolução da tecnologia e

a grande quantidade de conhecimentos que são necessários torna o autodidatismo

uma necessidade. Sendo assim, dedicar bastante tempo é a saída para estar em dia

com o requisitado pelo trabalho. Por conseguinte, o tempo desses trabalhadores é

apropriado pela dimensão do trabalho mesmo quando não é tempo de trabalho.

Eu acho que precisa [ser autodidata], porque é muita coisa! Não que você
vai aprender a lógica e a linguagem e acabou aí! Sempre tem que estar
aprendendo, porque a tecnologia está sempre evoluindo, sempre tem que
estar estudando. O nosso caso é um sistema para área fiscal e contábil, as
leis estão sempre mudando e a gente está sempre estudando para saber
implementar aquilo. Eu acho que tem que estudar, tem que dedicar bastante
tempo (Cecília, 24 anos).

A crítica  à  estagnação  aparece  na  opinião  de  Gabriel,  que  inicia  sua

narrativa lembrando que são tantos conhecimentos e possibilidades que se tem no

campo que evidencia-se o quanto falta aprender. Mas, sob uma perspectiva muito

otimista, ele também lembra que é possível aprender. Ao dar o exemplo do colega

que “aprendeu por conta” e falar da sua experiência, esse programador afirma que

existem muitas  possibilidades para  manter-se  atualizado,  e  que se  não  for  uma

iniciativa do próprio trabalhador, ele não “cresce na empresa”. 

[risos] Você percebe que sabe ainda menos, mas também tem a parte boa:
o que você quiser aprender, em três dias da semana você entra no Google,
acha  livro  online,  acha  cursinho  grátis,  você  aprende!  Se  você  quiser
aprender programação, e a parte boa é que você consegue aprender. Tem
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que ser bastante autodidata! Um colaborador novo que está lá com a gente
agora, ele trabalhou muito pouco em empresas, ele fazia trabalhos por fora,
inclusive foi ele que trouxe um pouco dessas novas linguagens, porque não
trabalhava com Java, ele sabia o básico, para se virar! Mas ele trabalhava
com o outro, porque é melhor… A gente falava para ele que não era, ele
dizia “é sim”! Ele aprendeu por conta! Eu também, o que sei de Java foi por
conta também, não fiz um curso específico! Eu aprendi, descobria tópicos:
ah,  existe  como  fazer  um  negócio  genérico!  No  Google,  pesquisa!  Na
verdade, na área de tecnologia, se não for assim, não digo que não vai para
frente,  existem  muitos  cursos,  cada  vez  mais!  Mas,  felizmente,  agora
plataformas  com cursos  de  tecnologias  estão  cada  vez  maiores!  MBAs,
mestrados,  tem cada vez mais!  Mas se você não se determinar  a fazer
alguma coisa e ir atrás, você esperar alguém chegar e oferecer, a empresa
falar  “vamos  fazer  curso”,  você  não  cresce  na  empresa!  Não  sai  da
empresa!  Você  fica  lá,  você  recebe  coisas,  fazer  as  coisas  e  entregar!
Então, se não for um pouco autodidata, você fica ali (Gabriel, 22 anos).

Antonio é um programador que também desempenha a função de gerente e

analista.  Ele  analisa  o  autodidatismo  na  profissão  de  programação  sob  os  dois

pontos  de vista:  como analista,  menciona  que  é  necessário  deixar  para  que  os

programadores encontrem suas soluções, e destaca que teve que ser autodidata na

função e gerenciamento; e como programador, também sempre praticou essa forma

de aprendizagem que, segundo ele, tem auxiliado em outros projetos para além do

trabalho:

Na profissão sim [precisa ser autodidata], porque existem tantas maneiras
de você conseguir solucionar um problema que, se às vezes como analista
eu procuro não fazer isso, não procuro deixar 100%! Deixo o programador
se desenvolver nessa parte para que, se um dia ele vir a ser analista, para
que ele também tenha condições de conseguir resolver mentalmente algum
problema. Eu sou autodidata na minha empresa, tanto que quando eu criei o
setor  de  gerenciamento  de  projetos  não  tinha  nenhum padrão  formado.
Através das consultorias do SEBRAE eu tive uma boa ajuda para formar
esse setor, e também na faculdade eu vi a matéria de gerenciamento de
projetos, que é meio padrão. Só que as experiências que você adquire de
como gerenciar uma equipe, quanto aos problemas que acontecem, como
que você vai tratar esses problemas, tudo isso foi na vivência mesmo, para
aprender!  E  na  programação  a  mesma  coisa.  Muitas  coisas  novas  que
vinham para eu fazer, só vinham assim: “resolva tal problema”! A forma que
tinha que ser resolvido tinha que estar pesquisando, fazendo, conhecendo,
videoaulas às vezes, para conseguir desenvolver. Hoje estou com alguns
colegas  que  não  são  do  meu  trabalho  que  eu  conheci  no  Startup
Weekend72.  A gente  está  querendo  desenvolver  um  novo  sistema  com
linguagens que a gente nunca trabalhou antes.  Então,  através da nossa
experiência  de  sermos  autodidatas  nos  nossos  empregos,  a  gente  está
conseguindo se virar nisso (Antonio, 22 anos).

Isto posto, podemos afirmar que o autodidatismo não é uma exceção, e sim

uma regra  nos  processos  formativos  dos  programadores  de  software da  região

72 Evento de tecnologia da região sudoeste do Paraná, que acontece na cidade de Pato Branco.
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sudoeste do Paraná. Todos os entrevistados afirmaram recorrer a essa prática e

frisaram  ser  uma  característica  do  trabalho  na  área  de  tecnologia.  Esse  é  um

aspecto muito importante sobre a aprendizagem: a menção constante que fazem

sobre o “buscar por fora”, ou seja, o conhecimento apropriado em estudos fora do

trabalho e da graduação. Praticamente todos mencionaram a utilização de tutoriais

on-line, fóruns e  comunidades. Essas comunidades consistem no contato por rede

que fazem com outros programadores e estudiosos de determinadas linguagens e

ferramentas.

O autodidatismo nos chamou a atenção por fazer parte da rotina de todos os

entrevistados, que afirmam não ser possível trabalhar na área sem se dedicar ao

estudo sobre as linguagens e outras tecnologias em tempo de não-trabalho.

Em nossa análise, essa aprendizagem para além do tempo de trabalho e de

educação formal implica na ampliação da exploração da força de trabalho, tendo em

vista  que  essa  qualificação  aumenta  sua  valorização.  Mas  no  caso  da

autoqualificação, em que não há comprovação formal desse valor e nem custos para

as  empresas  –  que  como  vimos  costumam  dar  incentivos  financeiros  para  a

realização  de  formação  continuada  –  o  capital  obtém  a  vantagem dos  saberes

adquiridos pelos trabalhadores sem retornar para eles em forma de salários mais

altos,  por  exemplo.  Com esses  saberes  e  conhecimentos  não  reconhecidos,  os

trabalhadores  aumentam  e  qualificam  sua  produtividade,  apesar  de  não  haver

garantia sobre algum retorno.  Os programadores se autoqualificam para ampliar a

exploração de sua força de trabalho, sem ônus algum para a empresa – ao contrário

dos cursos de especialização e aperfeiçoamento, que tem contribuição financeira

das fábricas de software.

A autoqualificação também apresenta-se como uma dimensão do conceito

de  empregabilidade,  indicando  ideologicamente  para  os  trabalhadores  que,  ao

serem autodidatas, esses tem um “diferencial” em relação aos demais e, portanto,

garantem sua permanência nos empregos, além de vislumbrarem postos mais altos

apoiados nisso. O que não se discute é que algo que é “diferencial” diz respeito a

uma característica incomum à maioria. Ou seja, constituiria-se em um diferencial se

representasse o esforço individual de poucos sujeitos nesse processo. No entanto,

todos os programadores entrevistados têm esse “diferencial”, que se torna, portanto,

um equalizador desses sujeitos.

Dessa  maneira,  podemos  avaliar  que  se  trata  de  mais  um  mecanismo



280

ideológico que, atrelado à exigência de aperfeiçoamento técnico constante, permeia

a  vida  desses  trabalhadores.  Implica  em  uma  formação  para  além  do  trabalho

porque transforma a relação desses indivíduos com a aprendizagem e com a própria

prática produtiva, que se confunde com a vida privada e coopta sua subjetividade.

Não  há,  portanto,  separação  entre  a  dimensão  individual  e  a  dimensão  laboral,

ampliando assim a exploração da força de trabalho que, ao realizar um trabalho

imaterial, continua realizando-o mesmo quando não está sob o horário em que é

pago para isso, ou seja, no tempo vendido ao empregador.

6.4 A perspectiva do Grupo Hacker Pato Livre sobre a formação na região 

Sudoeste do Paraná

A fim de buscar mais informações sobre o setor produtivo na região e sobre

a formação ofertada, entramos em contato com o Grupo Hacker Pato Livre. Alguns

dos programadores entrevistados haviam mencionado o grupo, que já é conhecido

por suas atividades realizadas na região.  Desse modo, contatamos membros do

grupo que nos incluíram em um de seus fóruns de discussão e passaram a dialogar

conosco  sobre  a  temática  da  pesquisa.  As  informações  obtidas,  apesar  de  não

previstas  na  metodologia  dessa  pesquisa,  auxiliam  na  corroboração  dos  dados

coletados. Para sistematizar as informações, elaboramos um questionário  on-line

(Apêndice E).

Inicialmente,  solicitamos  ao  representante  do  grupo  que  respondeu  ao

questionário que falasse um pouco sobre o histórico do Pato Livre. Ele narrou que

em 2011, após o Flisol (Festival Latinoamericano de Instalação de Software Livre),

um  grupo  de  programadores  iniciou  uma  troca  de  mensagens  para  debater

tecnologias livres. Somente em julho de 2014 foi lançado o PatoLivre Hacker Club.

Nesse sentido, destacou que:

O nosso objetivo é manter uma comunidade para a promoção da Cultura
Hacker,  levando a tecnologia  e  o  conhecimento  de  forma cooperativa  e
aberta  a  sociedade.  O  grupo  até  então  é  informal,  sendo  mantido  por
pessoas voluntárias onde todos e todas podem participar das atividades que
já estão ocorrendo ou então tomar iniciativa própria. Nossas atividades hoje
tem sido estudos com a linguagem de programação Python em conjunto ao
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grupo  PyLadies (que  contribuímos  com  a  sua  formação  para
empoderamento  feminino  na  área  de  TI),  Coding  Dojos em  diversas
linguagens  e  esporadicamente  fazemos  projetos  envolvendo  software e
hardware e  realizamos  eventos  como  hackathons (Questionário  Grupo
Hacker Pato Livre, 2017).

Nos diálogos realizados nos fóruns de discussão, foi possível observar que o

grupo não é homogêneo, e possui uma diversidade de opiniões sobre o setor de TI

na  região.  Mas  de  modo  geral,  o  grupo  busca  sempre  se  reunir  e  debater  as

temáticas  relacionadas à  área.  Nosso questionário,  portanto,  foi  respondido com

base nos debates que o grupo realiza. Perguntamos sobre as ações do grupo no

que  concerne  à  formação  e  qualificação,  e  foi  destacado  que  suas  ações  são

informais, já que não tem como objetivo ser uma entidade certificadora. Afirma que

“[…]  pelo  nosso histórico,  as  melhores  atividades  acontecem organicamente  por

pessoas que buscam melhorar suas habilidades e/ou contribuir com a comunidade,

sem um meio formal” (PATO LIVRE, 2017). Nesse sentido, reitera-se o modelo não

formalizado de aprendizagem, que é preponderante na área. O grupo destaca, no

entanto,  que  podem “fazer  oficinas  técnicas  em  parceria  com  outras  entidades,

quando há sinergia com a comunidade” (PATO LIVRE, 2017).

Na opinião do grupo, que vai ao encontro das informações que obtivemos na

nossa  pesquisa,  a  formação  ofertada  pelas  IES  na  região  não  representa  uma

relação  direta  com  as  demandas  do  setor  produtivo,  no  que  diz  respeito  aos

conhecimentos necessários à prática do trabalho. O grupo afirma que 

Essas  instituições  significam,  historicamente,  um  grande  avanço  na
formação acadêmica. Contudo, acreditamos que haja uma lacuna entre a
academia e o mercado profissional. Temos muitos(as) colegas relatando o
quanto têm aprendido a mais e de forma mais direcionada participando de
comunidades (não apenas do PatoLivre). (Questionário Grupo Hacker Pato
Livre, 2017)

Essa perspectiva reafirma o papel de outros formatos de aprendizagem na

área.  Nesse  sentido,  também  questionamos  sobre  a  opinião  do  grupo  sobre  o

autodidatismo, que coincide com o que ouvimos dos trabalhadores entrevistados, o

que não poderia ser diferente, já que o coletivo é composto por trabalhadores da

região. Sobre o tema, afirma:

Ouvimos falar  bastante  em ser  autodidata.  Vemos que é necessário  sim
saber o que se quer aprender e saber como aprender,  independente de
alguém  para  ensinar  de  forma  tradicional.  Principalmente  no  meio
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tecnológico,  é  essencial  dar  seus  próprios  passos  no  conhecimento  e
experimentação. (Questionário Grupo Hacker Pato Livre, 2017)

Ainda  nesse  sentido,  perguntamos  sobre  a  existência  de  aprendizagem

colaborativa na área de programação/desenvolvimento de software. O grupo garante

que  sim,  e  cita  como  exemplo  a  participação  em  atividades  de  desafios  de

programação de forma cooperativa, bem como o desenvolvimento de tecnologias

livres.

No que diz respeito ao setor produtivo da região, perguntamos sobre como o

Pato Livre avalia o APL de TI no Sudoeste do Paraná, especialmente no que diz

respeito aos seus esforços ou não na formação de trabalhadores de TI na região. O

grupo disse que não tem relação direta com o APL, apesar de terem contatos com

pessoas envolvidas na organização. O grupo destaca que “[...] há um esforço para

capacitação sim,  contudo,  para  maior  efetividade,  deve existir  uma aproximação

maior do mercado profissional, academia e comunidade, criando novas formas de

qualificação” (PATO LIVRE, 2017).

Podemos concluir, portanto, que a perspectiva do Grupo Hacker se aproxima

dos debates já destacados em nossa pesquisa, reiterando a inexistência de uma

relação direta entre academia e setor produtivo. Pode-se inferir, no entanto, que o

coletivo entende que essa relação é dificultada pelas formas como as IES realizam

seu processo de ensino e aprendizagem. O grupo afirma:

[…]  temos  ciência  de  que  o  modelo  existente  de  ensino  formal  está
defasado. Estamos no século XXI e ainda temos aulas onde professores
pedem para desligar os smartphones. Acontece que vivemos muito mais em
rede do que jamais visto na história da humanidade, e, se não mudarmos a
forma  de  nos  comunicar/relacionar  e  aprender,  acabaremos,  além  de
desperdiçar potencial, definhando a sociedade. Porque neste sentido não há
meio  termo:  ou  se  está  melhorando  ou  piorando  (Questionário  Grupo
Hacker Pato Livre, 2017).

Nesse sentido, o Pato Livre afirma que: 

Fazendo  uma  grosseira  comparação:  "programar  é  uma  arte,  e  arte  só
acontece  ao  expressar-se".  Um  livro  ou  uma  aula  pode  ajudar,  mas  o
processo é muito mais lento do que a prática. Em tecnologia precisamos ser
pragmáticos(as) para absorver as mudanças em tempo hábil. Um exemplo
foi quando um participante nos deu seu  feedback: "aprendi muito mais do
conceito de orientação a objetivos em uma sessão de Coding Dojo do que
num semestre da faculdade" (Questionário Grupo Hacker Pato Livre, 2017).
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Não  é  nosso  objetivo  fazer  uma  análise  da  perspectiva  do  grupo,  mas

destacar que ela encontra-se em consonância com o que já foi debatido em nossa

pesquisa. Caberiam estudos, não somente sobre esse grupo em específico, mas

sobre os coletivos organizados e suas estratégias de ensino e aprendizagem. O

Pato Livre afirma que os processos de aprendizagem na área que são baseadas em

“[...] dinâmicas cooperativas (sem tutor central) cujo objeto de estudo é um desafio

comum do  dia  a  dia,  têm sido  promissores  no  engajamento  e  aprendizado  em

tecnologia”. Logo, os processos de aprendizagem colaborativos são indicados como

uma estratégia alternativa à aprendizagem ofertada nas IES e no próprio ambiente

de trabalho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse texto buscou apresentar a sistematização dos resultados obtidos nos

estudos do curso de doutorado e, dentro de seus limites, traz as análises e reflexões

sobre formação dos programadores de software no Sudoeste do Paraná, de forma a

contribuir  com  os  estudos  sobre  trabalhadores  de  Tecnologia  da  Informação.  A

atualidade da temática,  apesar  de  pouco questionada,  se  deve muito  menos ao

objeto  de  trabalho  desses  trabalhadores  e  muito  mais  às  configurações  do

capitalismo  contemporâneo  e  suas  reinvenções  constantes,  e  às  tentativas  de

compreensão e análise de seu funcionamento, inclusive os processos formativos

que fazem parte dele.

O trabalho foi desenvolvido em um momento bastante conturbado no que diz

respeito à situação político-econômica e social do Brasil. Iniciamos as atividades do

doutorado em 2014 e o objeto de pesquisa encontrava-se em seu ápice: grande

incentivo  e  ampliação  de  pequenas  e  médias  empresas,  além  de  políticas  de

fomento  de empreendedorismo individual,  atreladas à  políticas  de expansão das

instituições de ensino  superior,  públicas  através de programas como o  Reuni,  e

privadas por meio de programas como o Fies e o Prouni. Sendo assim, desenhava-

se um cenário  de  relativo  crescimento  também no setor  de  software da  Região

Sudoeste do Paraná, tanto no que concerne à produção, como no que diz respeito à

formação.

Realizamos pesquisas teóricas e análises de documentos e entrevistamos

trabalhadores até o final  de 2015.  Em março de 2016 passamos pela banca de

qualificação  do  trabalho.  A  situação  já  se  encontrava  bastante  diferente:  a

polarização política durante as eleições de 2014, os discursos sobre a crise sendo

veiculados na mídia e os discursos de ódio tomando as ruas nos levaram a uma

rápida  mudança  nos  rumos  da  economia.  O  impeachment da  presidenta  Dilma

Rousseff,  considerado  por  muitos  como golpe  político,  coroou  esse  processo,  e

desde  então  os  ataques  aos  direitos  trabalhistas  –  que  de  certa  forma  já  se

desenhavam no governo anterior – tomaram o centro da política nacional, usando a

crise econômica como justificativa (velha estratégia do capital). As últimas tentativas

de contato com o Núcleo de Tecnologia e as entrevistas com os Coordenadores de

Curso já foram realizadas nesse contexto. 
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Diante disso, mais um desafio foi somado ao processo de compreensão da

formação de programadores de  software,  já que novas questões surgiram: como

esses  trabalhadores  são  afetados  nesses  momentos  de  crise  e  destituição  de

direitos, considerando que seus trabalhos já são altamente flexibilizados e pouco

regulamentados? Seria, portanto, mais fácil  cooptá-los por meio dos discursos do

capital? Como são afetadas as instituições de ensino superior, tanto públicas como

privadas,  em um contexto como esse? E as pequenas e médias empresas, que

representam a maior fatia desse setor no APL estudado e no país? Ainda não é

possível responder com exatidão a essas questões, apesar de um das IES privadas

ter  fechado  nesse  período,  e  ser  uma constante  na  fala  de  coordenadores  das

públicas  a  menção  ao  aumento  da  evasão.  Como  o  setor  produtivo  não  se

pronunciou, não foi possível encontrar dados oficiais sobre abertura/fechamento de

empresas na área, contratação/demissões ou faturamento das empresas existentes.

O  que  gostaríamos  de  destacar  é  que,  como  em  toda  pesquisa,  inserida  nos

movimentos da história, nosso objeto está em constante mudança e as perguntas

iniciais foram se modificando, assim como novas indagações foram se construindo,

muitas das quais não nos foi possível averiguar, dados os limites desse estudo.

No que diz respeito ao objetivo traçado para essa pesquisa, nossos esforços

se direcionaram para a compreensão dos processos formativos que se constituem

em  torno  dessa  categoria  de  trabalhadores  e,  mais  que  responder  se  existem

demandas do setor produtivo, passamos a analisar, de forma geral, como aprendem

os  programadores,  tanto  em  seus  cursos  de  graduação,  passando  pela

aprendizagem no próprio trabalho, até suas formas de autoqualificação.

Diante disso, podemos destacar que, apesar de o setor produtivo ter suas

demandas bem delineadas, as empresas e fábricas de  software não apresentam

suas  necessidades  de  forma  absolutamente  sistematizada  às  IES.  Conforme

apresentado por alguns coordenadores de cursos nas entrevistas, há uma relação

histórica entre a constituição do APL e os cursos de graduação na área, de forma

que a oferta de um curso de Processamento de Dados em 1987 foi o que “criou” o

setor na região. Com a formação de profissionais dessa área, iniciou-se o processo

de  abertura  de  empresas  na  região.  Na  sequência,  a  demanda  por  mais

profissionais aumentou, levando, assim, à criação de novos cursos nas instituições

públicas  e  privadas  instaladas  no  sudoeste.  Logo,  há  uma  relação  de

retroalimentação entre formação e setor. Além dos cursos das IES privadas que são
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abertos considerando o “nicho de mercado”, há também a requisição de abertura em

IES públicas, que passa por um processo bem complexo, mas conta com a pressão

política na região, de acordo com coordenadores entrevistados.

Sendo assim, é impossível  negar  a relação entre as demandas do setor

produtivo local e a formação de nível superior ofertada. No entanto, essa relação

não  é  tão  linear  a  ponto,  por  exemplo,  das  empresas  e  fábricas  de  software

apresentarem solicitações específicas  aos currículos dos cursos de graduação e

serem atendidas – mesmo que isso aconteça por vezes. Como as mudanças no

setor acontecem muito rapidamente, torna-se inviável uma adequação curricular que

acompanhe  esse  ritmo.  Para  tanto,  algumas  estratégias  são  utilizadas,  como

currículos flexibilizados em que, por exemplo, disciplinas podem ter suas ementas

genéricas  e  podem ser  ministradas  de  acordo  com as  tecnologias  em alta.  No

entanto,  as relações entre o que o setor  produtivo quer  e  o que a universidade

oferece vão para além disso.

A formação  superior,  que  pode  ser  considerada  também  uma  porta  de

entrada para os empregos na área, já que boa parte dos trabalhadores iniciam com

contratos de estágio durante a graduação, não se destaca somente por seu papel na

qualificação  da  força  de  trabalho,  seja  ela  via  aprendizagem  de  conhecimentos

requeridos pelo trabalho ou pela certificação, considerada relevante na manutenção

dos empregos. Pudemos inferir que há um papel ideológico cumprido pelos cursos

de graduação por meio da curricularização do empreendedorismo. Essa discussão

atravessa todos os cursos ofertados na região e é apropriada pelos trabalhadores,

que revelaram nas entrevistas a adesão a esses discursos.

Diante da impossibilidade de acompanhar as mudanças constantes na área

de tecnologia  da  informação,  e  apesar  de  garantir  uma base de  conhecimentos

fundamentais à lógica da programação de  softwares, o papel da formação  para o

trabalho  –  ou seja,  a  qualificação formal  dos  trabalhadores  –,  tende  a  ser  uma

conformação, um processo de adequação aos imperativos do mercado capitalista.

Ao investir seus esforços nos discursos em favor do empreendedorismo, a academia

reitera as expressões do setor produtivo e, para os trabalhadores, esses discursos

passam  a  ditar  as  formas  de  qualificação,  que  ideologicamente  significam

empregabilidade e/ou avanços na carreira.

 Ao aderirem a tais discursos, os programadores de software avaliam que a

formação oferecida nos cursos de graduação se torna insuficiente,  levando-os a
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buscarem novas formas de aprendizagem. Se é verdade que trabalhar se aprende

trabalhando  –  ou  seja,  a  ênfase  nos  processos  formativos  pelo trabalho  como

preponderantes na aquisição dos conhecimentos necessários à prática produtiva –,

manter-se  trabalhando,  isto  é,  a  manutenção  dos  seus  empregos,  exige  uma

formação para além do trabalho. Nesse sentido, esses trabalhadores investem seu

tempo e energia na sua autoqualificação, especialmente via autodidatismo. 

Diante disso, podemos considerar o autodidatismo como uma dimensão da

ampliação da exploração da força de trabalho. Ao dedicarem tempo de não-trabalho

à aprendizagem que qualifica seu trabalho, os programadores não garantem seus

empregos, pois no capitalismo não existe essa garantia.  Mas, garantem que seu

trabalho,  mais  qualificado,  implique  em uma  valorização  do  produto  que  fazem.

Dessa maneira, as demandas do setor produtivo são atendidas: trabalhadores mais

qualificados  e  mais  produtivos.  Outro  aspecto  que  pode  ser  considerado  nesse

processo é que as formas autodidatas de aprendizagem não elevam a escolaridade

formal dos trabalhadores, ao menos necessariamente. Isso significa que, por não

comprovarem – por meio de certificados, por exemplo – seus conhecimentos no

âmbito  formal,  avanços  salariais  se  tornam  menos  prováveis.  No  entanto,  a

formalização dos conhecimentos não é determinante, como foi possível concluir na

pesquisa, pois o saber-fazer é considerado mais importante que a escolaridade.

No que diz respeito ao processo de trabalho que produz softwares, – apesar

da existência de alguns procedimentos que são de base e gerais – este é muito

variado e, mesmo que adotados os mesmos modelos de gestão, as fábricas têm

formatos muito  diferenciados de trabalho.  As tecnologias de gestão adotadas no

gerenciamento de software são bastante ligadas às características da reestruturação

produtiva e herdam muitos aspectos do modelo toyotista. Como o setor já nasce

nesse  contexto,  esse  é  o  padrão  esperado.  No  entanto,  existem características

tayloristas-fordistas  muito  presentes  também,  o  que  prova  que  o  discurso  da

superação desse modelo é falacioso.

Também no Sudoeste  do  Paraná,  boa  parte  da  produção  de  software é

destinada ao desenvolvimento de programas que “otimizam” trabalho simples – ou

seja, é um suporte à simplificação ainda maior de atividades já consideradas pouco

complexas: sistemas para mercados, sistemas de controle de estoque e frete. Há

também  o  desenvolvimento  de  programas  do  setor  contábil,  necessários  à

reprodução  das  relações  do  modelo  capitalista.  Não  foram  identificadas,  na



288

pesquisa, fábricas em que seja desenvolvido o que é considerado alta tecnologia.

Logo,  tem-se  a  produção  de  tecnologia  básica  para  a  reprodução  ampliada  do

capital  em um capitalismo periférico.  Ou seja,  não há investimento em ciência e

pesquisa para desenvolvimento de novos produtos.

Outra questão que merece atenção em futuros estudos é a análise crítica do

APL em que foi realizada a pesquisa. O que se apresenta na região, ao menos na

aparência,  é  um  aglomerado  de  empresas  na  área  de  TI  que  não  compõe,

necessariamente, um Arranjo Produtivo Local, como defende a literatura sobre esse

tema. Apesar de haver um número considerável de empresas, além de instituições e

organizações,  e  mesmo  políticas  municipais  para  incentivo  do  setor,  falta  uma

organicidade maior, de modo a compor um arranjo regional. Conforme entrevistas

com coordenadores e informações obtidas com o grupo  hacker Pato Livre, cada

cidade  estabelece  diálogos  em  alguns  grupos,  mas  não  compõem  o  que,  nas

palavras do representante do grupo  hacker, seria um “ecossistema”. Dessa forma,

algumas questões como a falta de valorização dos trabalhadores e a inexistência de

um diálogo mais sistemático com as IES acabam sendo reforçadas. Não sabemos

se uma estruturação de APL resolveria tais problemas, mas possivelmente espaços

mais democráticos de discussão sobre o setor poderiam ser criados.

A programação é a base do processo de produção de software, seu “chão de

fábrica”. Muitos dos programadores almejam outros cargos, considerados superiores

na hierarquia da produção. No entanto, nem sempre é possível seguir uma carreira

ascendente  na  área,  mesmo  que  os  trabalhadores  se  especializem  em  outras

funções, pois como debatemos no capítulo 4, as fábricas de software, especialmente

as pequenas – que compõem a maioria do setor na região e no país – não cumprem

a divisão técnica como um todo. Somado a isso, o fato de serem mal remunerados

na função de programadores, e assim terem poucas perspectivas na carreira, leva

muitos  dos  trabalhadores  de  software da  região  à  abertura  de  pequenos

empreendimentos. Dessa maneira, podemos inferir que a existência e emergência

do APL da Região Sudoeste está ligado ao boom das  startups. Uma hipótese que

pode ser levantada é de que, insatisfeitos como empregados, programadores abrem

suas  pequenas  empresas  e,  para  competirem com  as  maiores  e  mais  antigas,

acabam  contratando  com baixos  salários  também,  suscitando  o  crescimento  de

empresas  que  pagam  mal.  Diante  disso,  seriam  necessários  estudos  mais

aprofundados  sobre  a  competitividade dessas  empresas  no  mercado  capitalista
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regional, bem como sobre o tempo de permanência nas empresas, características

dos contratos e relações de trabalho nesse contexto.

Sobre a especificidade da organização do trabalho de produção de software,

o sudoeste do Paraná apresenta uma variedade de formatos organizativos, como

acontece em geral nesse setor. Os programadores entrevistados trabalhavam, em

sua  maioria,  em fábricas  de  grande  porte.  No  entanto,  sabe-se  que  essas  não

correspondem à realidade do setor no país, que é composto por micro e pequenas

empresas.  Como  apontamos,  as  entrevistas  foram  realizadas  por  adesão,  e  o

recorte  eram  empresas  vinculadas  ao  NTI,  o  que  pode  ter  influenciado  nesses

índices.  Mas mesmo diante  de um grande  número  de  trabalhadores,  é  possível

inferir, por meio das entrevistas, que nem todas as funções descritas na Engenharia

de Software para a realização do processo de produção são contempladas nessas

fábricas. Logo, a divisão técnica prevista como “ideal” não se realiza, sendo que

muitos dos programadores acumulam funções para além do desenvolvimento, sendo

também responsáveis por análise, testes, contato com os clientes, suporte, etc.

Dessa  maneira,  a  polivalência  é  uma  das  características  desses

trabalhadores.  Mas mesmo inserindo-se em um contexto de trabalho no formato

previsto pela acumulação flexível, os programadores do Sudoeste não deixam de ter

rotinas rígidas de trabalho, com cumprimento de horários e tarefas repetitivas. Suas

relações variam de acordo com a organização das fábricas, mas são mantidos os

postos  hierárquicos,  mesmo  que  em  algumas  empresas  essa  hierarquia  não

demarque explicitamente as relações de poder. O discurso de autonomia para os

trabalhadores produzirem e serem criativos se contrapõe ao controle do trabalho que

é mencionado por praticamente todos os entrevistados. Sendo assim, constrói-se

uma  autonomia  limitada  para  o  trabalhador,  que  entende  seu  trabalho  como

autônomo e criativo, mas que está colocado em um modelo padronizado que pouco

se diferencia de outras fábricas tradicionais.

Alguns elementos corroboram para que, mesmo inseridos em relações de

claro controle, os programadores reafirmem os discursos sobre a liberdade que seu

trabalho lhes oferece. Um deles é a captura da subjetividade, tão bem desenvolvida

pelo  capitalismo  e  especialmente  utilizada  pelo  modelo  de  acumulação  flexível.

Dentre  os  elementos  ideológicos  que  formam o trabalhador  nesse  ideário  estão

também os cursos de formação, desde os documentos orientadores dos cursos de

graduação, passando pelos currículos das IES. A nova roupagem da teoria do capital
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humano,  representada  pelos  discursos  das  novas  qualificações  e  da

empregabilidade, passa a exigir que os trabalhadores se apropriem dos discursos

sobre empreendedorismo, que levam, inclusive, à ampliação da exploração do seu

trabalho por meio da autoqualificação.

Entre os entrevistados, 78,6% são homens, e entre os respondentes dos

questionários esse índice aumenta para 89,1%. As mulheres representam minoria e

expressam  haver  clara  distinção  de  gênero  na  área,  que  não  é  percebida  por

nenhum dos homens entrevistados. Não nos aprofundamos no debate de gênero

pois esse não era o enfoque de nossos estudos, mas é importante destacar que

essa diferenciação na área implica em condições de trabalho ainda mais precárias

para  as  mulheres,  que  passam  a  ser  dupla  ou  triplamente  pressionadas  na

realização de seu trabalho, sempre sendo questionadas sobre a qualidade do que

realizam, além de lidarem constantemente com os esforços em se afirmarem nesse

espaço. A questão de gênero entre programadores da região Sudoeste mereceria

pesquisas, pois nenhum estudo sobre esse tema específico foi  encontrado até a

finalização dessa tese.

Nesse  mesmo  sentido  estão  as  discussões  sobre  saúde  desses

trabalhadores,  que são afetados por problemas físicos e psicológicos.  A questão

torna-se ainda mais preocupante levando em consideração que são muito jovens e

tem um longo tempo de trabalho pela frente. Entre os entrevistados, nenhum tinha

mais  de  26  anos  e  todos  relataram já  terem sofrido  algum problema de  saúde

decorrente da prática do trabalho. Uma questão que observamos, que pode não ter

validade científica, mas, expressa um pouco o retrato desses trabalhadores é que,

mesmo tão jovens, a grande maioria já era grisalha e tinha uma expressão bastante

cansada.  Além de  relatos  de  LER,  taquicardia,  problemas de  pressão  arterial  e

coluna, foi citada (e observada nas narrativas que fazem sobre o “não domínio” de

linguagens de programação que aparentemente conhecem muito bem) a síndrome

do impostor  como uma doença que acomete boa parte  da categoria.  Todo esse

quadro se agrava se considerarmos que o tempo de não-trabalho não é dedicado ao

descanso e desenvolvimento de outras dimensões da vida que não a produtiva, já

que  todos  mencionaram  dedicar-se  à  aprendizagem  de  conteúdos  referentes  à

tecnologia  nesse  período.  Diante  disso,  a  saúde  desses  trabalhadores  também

merece ser tema de estudos mais aprofundados,  especialmente a verificação de

como se comportam os trabalhadores que estão em faixas etárias mais elevadas.
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No que diz respeito à identidade profissional, os programadores de software

da região Sudoeste destacam que há uma dimensão de autonomia e criatividade,

como  já  mencionamos,  mas  também  citam estarem  em uma  prática  por  vezes

repetitiva, em que se cobra alta produtividade e atualização constante. Destacam

que  seu  trabalho  exige  conhecimentos  técnicos,  mas  nem  sempre  tem  uma

dimensão intelectual complexa. Entendemos que essa dimensão existe, mas alguns

dos fatores levam esses trabalhadores não a reconhecerem, como a própria captura

da subjetividade e, por consequência, como a síndrome do impostor. Isso os leva a

estarem em uma busca  incessante  pela  aprendizagem de  novas  linguagens  de

programação e conhecimentos relacionados à área. Dessa maneira, afirmam que o

autodidatismo é o “diferencial” que os mantém competitivos no mercado capitalista.

No entanto, como expusemos em nossas análises, esse “diferencial” transforma-se

em  um  “equalizador”,  na  medida  em  que  é  uma  prática  comum  a  todos  os

entrevistados.

Isto  posto,  podemos  considerar,  por  fim,  que  as  demandas  do  mundo

produtivo  na  área  de Tecnologia  da  Informação não são  atendidas pelo  modelo

clássico de universidade, pois a produção de ciência não corresponde aos ritmos de

produção tecnológica,  especialmente da área da computação,  apesar  de as IES

realizarem  um  trabalho  ideológico  importante  para  o  setor.  No  entanto,  por  se

tratarem  de  trabalhadores  imateriais,  dos  quais  se  exige  uma  alta  qualificação,

outros mecanismos são utilizados para que essa seja alcançada. O primeiro é o

mantra repetido durante a graduação de que a área é muito ágil e que depende do

trabalhador  estar  apto  a  esse  mercado  –  juntamente  a  isso,  discursos  de

empreendedorismo  e  inovação  endossam  a  ideia  de  que  o  trabalhador  precisa

adequar-se, ou não terá espaço. E como consequência, chega-se à autoqualificação

via autodidatismo.

Por meio da aprendizagem realizada fora do tempo de trabalho e do tempo

formal de aprendizagem, os trabalhadores da área se esmeram em apropriar-se de

novas  linguagens  de  programação,  bem  como  atualizar  seus  conhecimentos  –

alguns  diariamente  –  em  seu  tempo  de  não-trabalho.  Essa  autoqualificação  é

realizada via fóruns na  Internet, videoaulas, apostilas, e também em exercícios de

tentativa  e  erro.  Entendemos  então  que  o  modelo  econômico  impôs  a  esses

trabalhadores  novos  formatos  de  exploração  do  trabalho,  à  medida  que  seus

conhecimentos adquiridos são apropriados pelas empresas quando materializados
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nos  softwares produzidos,  na  redução  do  tempo  para  solução  de  problemas  e,

portanto, na intensificação do trabalho.

Diante do que foi apresentado, consideramos que mais que uma definição

de  como acontecem os  processos  formativos  dos  trabalhadores  de  software da

Região Sudoeste do Paraná, nossa pesquisa concluiu que o tema está longe de seu

esgotamento, e que muitas questões ainda precisam ser amplamente debatidas e

estudadas.  Entre  elas  estão:  os  discursos  sobre  empreendedorismo e  inovação,

presentes tanto entre os trabalhadores como nas instituições de ensino superior; o

autodidatismo  e  seus  processos  específicos  de  aprendizagem,  bem  como  os

materiais didáticos utilizados nesses processos; a aprendizagem da lógica na área

de computação e os discursos sobre esse conhecimento como inato; a questão da

identidade profissional, os estereótipos em torno da profissão de programador, além

das  altas  expectativas  criadas,  que  resultam  em  decepção  com  a  trajetória

profissional;  o próprio cotidiano do trabalho com  software e as particularidades e

generalidades na região; a aprendizagem colaborativa no ambiente de trabalho e os

grupos organizados de autogestão da aprendizagem; além de discussões sobre o

papel  do conhecimento científico na constituição do saber  técnico,  e  o papel  da

universidade na integração desses conhecimentos.
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Apêndice B – Roteiro de Entrevistas com Programadores de Software da

Região Sudoeste do Paraná

Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Diretoria do Campus Curitiba
Diretoria de Pesquisa e Pós-graduação

Programa de Pós-graduação em Tecnologia

ROTEIRO DE ENTREVISTA

Programadores de Software – APL de TI do Sudoeste do PR

- Termo de consentimento livre e esclarecido (Assinatura em 2 vias).

-  Nenhum dado que possa identificar o sujeito  e/ou a empresa em que trabalha

serão publicizados,  sendo mantido total  sigilo sobre a identidade dos sujeitos da

pesquisa. A única identificação será: programadores de  software do APL de TI da

região Sudoeste do Paraná.

-  A gravação  será  transcrita  e  os  dados  analisados  na  elaboração  da  tese  de

doutorado e artigos científicos.

-  Tentaremos  realizar  a  entrevista  entre  30  minutos  e  1  hora.  Caso  haja

disponibilidade do/a entrevistado/a, o tempo pode ser estendido.

- Realizaremos uma entrevista semi-estruturada, ou seja, há um roteiro de questões

mas não precisamos nos restringir a ele. Toda informação é bem-vinda.

- Caso surjam dúvidas durante a entrevista, o/a entrevistado/a pode fica à vontade

para solicitar esclarecimentos.

-  Não há resposta certa ou errada.  O que estamos buscando é justamente

entender a realidade da formação de programadores.
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Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Diretoria do Campus Curitiba
Diretoria de Pesquisa e Pós-graduação

Programa de Pós-graduação em Tecnologia

ROTEIRO DE ENTREVISTA

Nome: Idade:

Nome fictício: Sexo: (  ) M     (  ) F

Data: Local: Horário:

1 – Sobre a formação acadêmica (Dimensão da Qualificação)

1.1 Fale sobre a sua formação na área de informática

- Você cursou graduação na área?

- O que o levou para essa área? Antes da graduação fez cursos na área?

- Durante a graduação você já trabalhava ou foi trabalhar após a conclusão?

- Como foi a sua formação?

- Você fez/faz especialização? Por que buscou o curso?

- Sua formação abordou a questão do empreendedorismo? Como?

- Sua formação abordou a integração de conhecimentos de várias áreas? Quais e

como?

1.2 Fale sobre a relação Trabalho e Tecnologia em sua formação

- Em sua formação, houve alguma discussão sobre o que é o trabalho?

-  Em sua formação,  houve alguma discussão a respeito  de tecnologia de forma

geral/ampla?
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2 – Sobre o cotidiano do trabalho (Dimensão da Prática Produtiva)

2.1 Fale sobre o cotidiano de trabalho

- Há quanto tempo você atua na área? Já desenvolveu outras funções?

- Como são seus horários? Há uma rotina?

- Há trabalho a ser realizado fora o horário de trabalho?

- Há autonomia para realização do trabalho?

- Há supervisão das atividades? Essa supervisão tem função de ensinar/corrigir?

-  O  trabalho  é  realizado  individual  ou  coletivamente?  Como são  distribuídas  as

tarefas?

2.2 Fale sobre os conhecimentos necessários para realização do trabalho

- Onde você aprendeu a maior parte dos conhecimentos que você utiliza?

-  Você  precisa  ensinar  os  conhecimentos  que  possui  aos  colegas?  Colegas lhe

ensinam algo?

- A empresa em que trabalha incentiva a formação continuada?

- Você participa de muitos cursos?

- Quantas linguagens de programação você domina? Como aprendeu? É importante

saber mais de uma? Por quê?

2.3 Fale sobre a profissão “programador de   software  ”  

- Como você descreve o seu trabalho?

- Há características que você considera serem próprias da sua profissão?

- Você considera que seu trabalho tem uma dimensão intelectual complexa?

- Você considera que seu trabalho é devidamente valorizado?

- Você considera que há distinção de gênero nessa área (diferença entre homens e

mulheres)?
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3 – Sobre as concepções de Trabalho e Tecnologia

Concorda com as seguintes afirmações? Comente sua resposta!

3.1 A tecnologia determina os rumos da sociedade atual.

(  ) Sim (  ) Não (  ) Parcialmente

3.2 A tecnologia não é boa ou má. Isso depende do uso que fazemos dela.

(  ) Sim (  ) Não (  ) Parcialmente

3.3 A tecnologia é socialmente construída nas relações sociais.

(  ) Sim (  ) Não (  ) Parcialmente

3.4 Não é possível inserir-se no mundo atual sem se apropriar da tecnologia.

(  ) Sim (  ) Não (  ) Parcialmente

3.5 A tecnologia é resultado do trabalho social da humanidade.

(  ) Sim (  ) Não (  ) Parcialmente

3.6  O  trabalho  com  tecnologia  é  responsável  pelo  desenvolvimento  social  e

econômico da sociedade.

(  ) Sim (  ) Não (  ) Parcialmente

3.7 O trabalho de programação de softwares exige conhecimentos científicos.

(  ) Sim (  ) Não (  ) Parcialmente

3.8 O trabalho de programação de softwares exige conhecimentos técnicos.

(  ) Sim (  ) Não (  ) Parcialmente

3.9 O trabalho de programação de softwares exige criatividade e autonomia.

(  ) Sim (  ) Não (  ) Parcialmente

3.10 O trabalho nessa sociedade está submetido à tecnologia.

(  ) Sim (  ) Não (  ) Parcialmente
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Apêndice C – Roteiro de Entrevistas com Coordenadores de Curso

Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Diretoria do Campus Curitiba
Diretoria de Pesquisa e Pós-graduação

Programa de Pós-graduação em Tecnologia

ROTEIRO DE ENTREVISTA

Coordenadores de Curso

Identificação:

Nome: Idade:

Formação:

IES:

Curso:

Tempo de Duração: Iniciado em:

Estudantes Matriculados: Estudantes Egressos:

1 – Dimensão da Qualificação

1.1 Matriz Curricular

-  Como está  organizada a Matriz  Curricular  do  Curso,  de  acordo com as áreas

básicas e específicas?

- A Matriz Curricular já sofreu alterações desde a abertura do Curso? Se sim, o que

motivou essas alterações?

- Em sua opinião, a Matriz Curricular é adequada às necessidades formativas do

profissional egresso? Por quê?

1.2 Projeto Pedagógico de Curso

- Como foi o processo de elaboração do PPC do curso? Quem participou?

- Em quais documentos e fundamentação teórica se apoia o PPC do curso?

- Qual é o perfil do egresso esperado do processo de formação?
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-  A questão do empreendedorismo está presente na formação ofertada? Como?

Com quais objetivos?

- Qual a concepção de Tecnologia defendida no PPC do Curso?

2 – Dimensão da Prática Produtiva

2.1 Motivadores da abertura do curso

- Qual o histórico do curso? Quais foram os motivadores para a sua abertura?

-  Há  uma  relação  entre  as  demandas  regionais  e  a  existência  do  curso  na

instituição? Como ela se apresenta?

2.2 Demandas regionais

- Existem demandas regionais/locais para a IES no que diz respeito ao curso?

-  O Núcleo de Tecnologia da Informação do Sudoeste do PR e/ou as empresas

demandam questões específicas para a formação ofertada pelo curso?

- Se existem, como elas acontecem? Há formalização?

-  Como  a  IES,  Coordenação  do  Curso,  docentes  e  discentes  recebem  essas

demandas? Há alguma avaliação a respeito?

- Quais as implicações dessas demandas para o processo de formação?

2.3 Formação acadêmica e mundo do trabalho

- Qual a perspectiva do curso sobre a relação entre formação acadêmica e mundo

do trabalho?
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Apêndice D – Questionário aberto para Núcleos de Tecnologia da Informação

da Região Sudoeste do Paraná
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Apêndice E – Questionário aberto para o Grupo Hacker Pato Livre
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ANEXOS

Anexo A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Entrevistas

Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Diretoria do Campus Curitiba
Diretoria de Pesquisa e Pós-graduação

Programa de Pós-graduação em Tecnologia

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Convidamos o (a) Sr(a)_________________________________________________
para  participar  da  Pesquisa  denominada  “Formação  de  Programadores  de
Software no APL de TI do Sudoeste do Paraná: análise da relação Trabalho e
Tecnologia”, desenvolvida pela pesquisadora  Mayara Cristina Pereira Yamanoe
sob orientação do  Prof. Dr. Mário Lopes Amorim. A pesquisa tem como objetivo
analisar a formação dos programadores de software nos processos educativos
formais  e  na  prática  do  trabalho  e  a  concepção  de  Trabalho  e  Tecnologia
subjacente.  Sua participação será voluntária e se dará por entrevistas gravadas
(áudio). Caso aceite participar, estará contribuindo para a elaboração de pesquisa
de Doutorado. O(a) Sr(a) tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento de
participação em qualquer  fase da pesquisa,  seja  antes  ou depois da  coleta  dos
dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. Não haverá
despesas pessoais para o(a) participante em qualquer fase do estudo e também não
haverá compensação financeira relacionada a sua participação. Os resultados da
pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada,
sendo guardada em sigilo. 

Para qualquer outra informação, poderá entrar em contato com a pesquisadora no
endereço: Av. Sete de Setembro, 3165 - Rebouças CEP 80230-901 - Curitiba - PR –
Brasil  (Universidade  Tecnológica  Federal  do  Paraná  –  UTFPR),  pelo  e-mail:
mayarayamanoe@utfpr.edu.br ou telefone (44) 9987-2746.

Eu,
___________________________________________________________________,
fui informado (a) sobre a proposta de pesquisa de mestrado supra mencionada, seu
objetivo e a importância da minha colaboração nesse processo. Por isso, concordo
em participar do projeto. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas
assinadas, ficando uma via com cada um de nós.

__________________________ _____________________________
Mayara Cristina Pereira Yamanoe
(Pesquisadora) (Participante)

Data: ___/ ____/ _____

mailto:mayarayamanoe@utfpr.edu.br
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Anexo B – Termo de Confidencialidade  - Transcrição das Entrevistas 

Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Diretoria do Campus Curitiba
Diretoria de Pesquisa e Pós-graduação

Programa de Pós-graduação em Tecnologia

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

Eu [nome completo], [nacionalidade], inscrito(a) no CPF sob o nº [00000], assumo o

compromisso de manter  confidencialidade e sigilo  sobre  todas as  informações e

identidades de sujeitos e instituições, a que tive acesso por meio da transcrição dos

áudios das entrevistas da pesquisa intitulada  “Formação de Programadores de

Software no APL de TI do Sudoeste do Paraná: análise da relação Trabalho e

Tecnologia”, desenvolvida pela pesquisadora  Mayara Cristina Pereira Yamanoe

sob orientação do Prof. Dr. Mário Lopes Amorim, no Programa de Pós-Graduação

em  Tecnologia  e  Sociedade  da  Universidade  Tecnológica  Federal  do  Paraná  –

UTFPR, Campus Curitiba.

Por este termo de confidencialidade e sigilo comprometo-me a não utilizar, divulgar,

reproduzir  quaisquer  informações  obtidas,  bem  como  resguardar  identidades  de

pessoas  e  instituições  que  participaram  da  pesquisa  e  concederam  entrevistas

gradavas em áudio, por mim transcritas.

Pelo  não  cumprimento  do  presente  Termo  de  Confidencialidade  e  Sigilo,  fica  o

abaixo assinado ciente de todas as sanções judiciais que poderão advir.

Francisco Beltrão, 20 de novembro de 2015.

                                                                 ___________________________________

     


