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RESUMO

Compreende-se o individuo social enquanto produto histórico, fruto de condições e relações sociais 
particulares e, ao mesmo tempo, criador da sociedade, esta que não consiste apenas num aglomerado de 
indivíduos, mas reflete a realidade das relações e condições nas quais estes indivíduos sociais encontram-
se situados no mundo do trabalho. A pesquisa realizada possui como objetivo principal verificar como 
são construídas as relações de trabalho no âmbito municipal, problematizando se estas relações têm 
contribuído com o processo de precarização das condições de trabalho. A pesquisa contou com uma 
abordagem quali/quanti, utilizando para a coleta de dados a técnica de questionário e entrevista semi 
estruturada. Um município de pequeno porte da Zona da Mata Mineira foi o lócus deste estudo e houve a 
colaboração voluntária de 30% do quadro de funcionários ativos do quadro de pessoal. Concluiu-se que 
a precarização das condições de trabalho no espaço público municipal, se apresenta de forma intensa. 
Suas expressões são retratadas nos baixos salários, na extensão de horas extras e na cultura coronelista 
local. Diante da realidade apresentada verifica-se ainda que o alcance da consciência de classe através 
do trabalho é um caminho longo a ser percorrido, requer conhecimento e organização coletiva.
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INTRODUÇÃO
Este estudo possui como principal objetivo verificar como são construídas as relações de trabalho 

no âmbito municipal e identificar se essas relações têm contribuído com a precarização das condições de 
trabalho de seus funcionários. A pesquisa foi realizada em um município brasileiro do estado de Minas 
Gerais, localizado na mesorregião da Zona da Mata, Microrregião de Manhuaçu.

Partindo da ideia de que a Prefeitura Municipal é uma instituição que presta serviços nas diferentes 
áreas que compõe a sociedade: saúde, educação, assistência social, habitação, obras, transporte, dentre 
outros e seus serviços contribuem diretamente na formação social das cidades. Diante dessa constatação 
a pesquisa discute o mundo do trabalho, sob a perspectiva dos trabalhadores municipais de um pequeno 
município de porte 1 (7000 habitantes) diante da estrutura capitalista que se impõe à sociedade brasileira 
em sua totalidade.

A escolha por discutir o mundo do trabalho a partir dos funcionários públicos municipais justifica-
se pelo fato de compreender os funcionários da prefeitura como agentes importantes no processo de 
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produção e reprodução das relações sociais.
Segundo Marx,

[...] “a totalidade dessas relações de produção forma a estrutura econômica 
da sociedade, a base real sobre a qual se levanta uma superestrutura jurídica 
e política e à qual correspondem determinadas formas de consciência social” 
(MARX, 1982, p.25).

Sob o olhar dos trabalhadores municipais à cerca do trabalho prestado á população torna-se 
relevante compreender a dinâmica das relações sociais, inseridas no sistema capitalista e os rebatimentos 
desta estrutura na realização final do trabalho.

De acordo com Antunes (2004) o trabalho se torna alheio ao indivíduo, o produto final é estranho 
ao seu criador, alienado, pelo perfil alienador do processo de produção estabelecido por esta ordem.

Observar a predominância desta ordem vigente no mundo do trabalho e na realidade dos 
trabalhadores da Prefeitura, introduzidos na divisão sócio-técnica do trabalho, é pontuar e reconhecer 
no âmbito do trabalho público as relações sociais derivadas das exigências capitalistas. “Somente os 
trabalhadores serão capazes de criar um mundo novo, revelar a nova vida, recordar que existe um limite, 
uma fronteira para tudo, menos para o sonho humano” (ANTUNES, 2004, p.75).

O senso comum interpreta o mundo do trabalho como um complemento das demais relações 
sociais, porém, é o modo de produção capitalista que rege o desenvolvimento social, e consequentemente 
é a partir da inserção deste modelo societário que se constitui determinada formação social, econômica e 
política, definindo conforme os rumos do mercado a vida das pessoas (MARX. 2008).

No modo de produção capitalista o trabalhador é obrigado a vender sua força de trabalho, 
pois é a única forma de prover os mínimos para si e para sua família. Seu trabalho é automático, a 
essência do trabalho é sucateada. O trabalhador assalariado é pressionado, cobrado e explorado cada 
vez mais, é preciso obter requisitos exigidos pelo sistema capitalista de flexibilidade e de competências 
diversificadas, para não se tornar mais uma estatística do que Netto designou como exército “industrial 
de reserva” (NETTO, 2008, p.132).

Para o autor o exército industrial de reserva não resulta de uma intenção consciente da classe 
capitalista, apesar de ser funcional ao sistema. Netto (2008) afirma que o avanço das forças produtivas, 
(máquinas, instrumentos, instalações), é maior do que a procura pela força de trabalho, o que condiciona 
uma parcela da população a falta de emprego e/ou colocação profissional. O autor ainda faz questão 
de elucidar que não é introdução rotineira de novas tecnologias que causa o desemprego, mas o 
desenvolvimento destas sob as relações sociais de produção capitalistas.

Nas grandes empresas privadas a força de trabalho tem sido substituída por maquinários 
tecnologicamente mais sofisticados. Portanto, têm-se acreditado culturalmente e historicamente que 
o trabalhador que presta serviço público no Brasil, não possui condições de trabalho, maquinários, 
ferramentas e qualificação para o melhor desempenho de sua função, tão pouco de seu setor ou área de 
atuação.

“A política do favor, base e fundamento do Estado brasileiro, não permite nem comporta a 
distinção entre o público e o privado” (MARTINS, 1994, p. 20). Martins elucida que a falta de clareza 
historicamente instituída na sociedade brasileira, entre Público e Privado não foi possível, devido aos 
rumos condicionantes da política no país, que dependiam da riqueza, de influências e de alianças de 
poderosos, que impuseram seus interesses pessoais à fazer prosperar a esfera pública.

O tradicionalismo do poder público no Brasil está ligado a um caráter centralizador do Estado nas 
mãos da parcela enriquecida da sociedade e de que os serviços e benefícios estatais estão corrompidos 
por interesses pessoais sobressalentes aos interesses públicos.

Na análise desta realidade surgiram inúmeras questões, dúvidas, questionamentos e embates, 
das quais se elegeu a questão problema que direcionou este estudo: as relações sociais de trabalho 
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construídas e formalizadas por uma prefeitura municipal na zona da mata mineira têm contribuído com 
a precarização do trabalho de seus funcionários?

A contribuição desta pesquisa possui aspectos relevantes tais como: social, pela garantia de 
Direitos, político por se tratar de uma discussão que analisa categorias da classe trabalhadora: trabalho, 
precarização do trabalho e administração municipal, e econômico por dimensionar os aspectos do 
trabalho assumidos por estes funcionários e pelo governo atual.

Dimensionar a totalidade do processo dialético interno, para os cidadãos comuns usuários da 
política pública, expor as divergências que acompanham a realização dos serviços dos servidores, tende 
a enriquecer a noção de cidadania e a categoria trabalho coletivamente.

O MUNDO DO TRABALHO E SUAS RELAÇÕES SOCIAIS DE PRECARIZAÇÃO

Iamamoto (2003) explica que a teoria do valor em Marx é parte da sociedade mercantil, porém 
aqui se faz necessário explicar que o ponto a ser explorado não é a produção de bens materiais que geram 
consumo, porém de maneira alguma se pode negar que o trabalho dos servidores públicos gera valor na 
reprodução das classes e na manutenção do sistema capitalista.

Relacionar os fatores que influenciam na qualidade do trabalho, depende de características de 
organização, do ambiente, de um processo de autoconhecimento da pessoa e da instituição, assim é 
possível fazer um diagnóstico que pode contribuir em melhorias e inovações dentro e fora do trabalho.

É inegável a importância do trabalho no mundo contemporânea capitalista. “È por meio do 
trabalho que muitas pessoas conseguem manterem-se vivas” (DAL; FORTES, 2008, p.152). Em acordo 
com a afirmação de Dal e Fortes (2008) faz-se necessário entender qual a importância real do trabalho 
na vida das pessoas para dimensionar as influências deste, no contexto social em que se envolve.

O entendimento dos trabalhadores da Prefeitura Municipal sobre: trabalho, salário e perspectiva 
profissional, refletirão o quanto a necessidade do emprego afeta a realização do trabalho. E através do 
entendimento destes aspectos estritamente profissionais, procura-se chegar às condições de trabalho que 
satisfaçam com efetividade tanto o profissional, quanto a administração municipal, e por fim, mais não 
menos importante o usuário final da prestação de serviço.

No que tange as contratações temporárias, por exemplo, levanta-se a questão da qualificação destes 
profissionais, que por vezes não possuem os requisitos necessários para o melhor desempenho de suas 
funções, seja por despreparo profissional ou pelas condições de trabalho, culminando na desvalorização 
profissional e em atendimentos públicos precários.

“O individuo social é um produto histórico, fruto de condições e relações sociais particulares e, 
ao mesmo tempo, criador da sociedade” (IAMAMOTTO, 2011, p.102). A ideia do indivíduo isolado e 
auto-suficiente na sociedade contemporânea apresenta-se inviável.

Marx (1982) afirma que o Ser Social é essencialmente portador de uma responsabilidade política 
e que a sociedade que este se insere não consiste apenas num aglomerado de indivíduos, mas reflete a 
realidade das relações e condições nas quais estes indivíduos sociais encontram-se situados no mundo 
do trabalho (MARX, 1982).

Daí a problemática das relações sociais, inseridas no contexto público, pois, não há protagonismo 
político por parte dos trabalhadores da prefeitura, o que supõe que a luta de classes encontra-se adormecida 
no conformismo desta categoria. A gestão pública é fruto do ato democrático, mas, não rompe com o 
processo de precarização do trabalho, com a problemática do trabalho mecanizado e desprovido de 
essência, o que tende a refletir na formação social do município em sua totalidade.

Recorrendo à prévia de Marx (1982) de que a ideologia do consumo está conformando a ideologia 
do trabalho, o que têm justificado uma supervalorização do ato de trabalhar. O consumismo presente na 
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vida destes trabalhadores coloca-os na condição de ter que vender sua força de trabalho para sobreviver, 
o que adiciona as exigências capitalistas á realização do trabalho público.

Por isso, a dinâmica do trabalho público no âmbito das relações sociais capitalistas é relevante 
e de valor social, político e econômico. A interpretação da realidade em que se localiza a contradição 
Capital x Trabalho, neste cenário poderá retratar a reprodução social e política das classes, no âmbito 
municipal.

Segundo Marx (2004) em A dialética do Trabalho “Os meios de trabalho não são só medidas do 
grau de desenvolvimento da força de trabalho humana, mas também indicadores das condições sociais 
nas quais se trabalha” (MARX, 2008, p.39).

Marx (2004) afirma que o trabalho é uma junção que tem como resultado um produto descendente 
da interação homem e natureza. “Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a natureza, 
um processo em que o homem por sua própria ação media, regula e controla seu metabolismo com a 
natureza” (DAL; FORTES, 2008, p. 09).

Antunes (2004) expõe que o pensamento de Marx (2004) restringe o trabalho ao animal Homem: 
“Uma aranha executa operações semelhantes ás do tecelão e a abelha envergonha mais de um arquiteto 
humano com a construção dos favos de suas colméias. “O que distingue de antemão, o pior arquiteto 
da melhor abelha é que ele construiu o favo em sua cabeça antes de construí-lo em cera” (ANTUNES, 
2004, p.36)

A capacidade de ideação pode se resumir a atividade orientada a um fim ou a um trabalho, seu 
objeto e seus meios. Antunes completa que “... ele utiliza as propriedades mecânicas, físicas e químicas 
das coisas para fazê-las atuar como meios de obter sobre outras coisas, conforme o seu objetivo” 
(ANTUNES, 2004, p.45).

Luckas (2004) à luz de Marx afirma que o “trabalho é um ato consciente, e, portanto, pressupõe 
um conhecimento concreto, ainda que jamais perfeito, de determinadas finalidades e de determinados 
meios” (LUCKAS, 2004, p.45)

Portanto, faz-se notável a afirmação do grande Marx (1971) fundamentada na ideia de que “... o 
trabalho é fundamental na vida humana porque é condição para sua existência social...” eterna necessidade 
natural de “mediação do metabolismo, entre homem e natureza, e, portanto, da vida humana” (MARX, 
1971, p.05).

Netto (2008) atribui à capacidade de extrair da natureza os meios de manter e reproduzir a sua vida 
e de atender às necessidades elementares de manutenção e reprodução física do grupo e seus membros, 
a um salto da espécie humana, desenvolvendo-se um novo tipo de ser que agregados, possibilitaram o 
surgimento de relações e desdobramentos até então inexistente em suas realidades. O autor conclui que 
o individuo adquiriu “características especiais configurando o que já denominamos trabalho” (NETTO, 
2008, p.37).

Estas características particulares são enumeradas por Netto (2008), de acordo com o autor são a 
capacidade de; “realizar atividades teleologicamente orientadas; objetivar- se material e idealmente; 
comunicar-se e expressar-se pela linguagem articulada; tratar suas atividades e a si mesmo de modo 
reflexivo, consciente e autoconsciente; escolher entre alternativas concretas; sociabilizar-se” (NETTO, 
2008, p.41)

Para Netto (2008) a sociedade se formou a partir da introdução do trabalho:

“Não há sociedade sem que estejam em interação os seus membros singulares, 
assim como não há seres sociais singulares (homens e mulheres) isolados, fora 
do sistema de relações que é a sociedade (NETTO, 2008, p. 37).

O Surgimento do Ser Social é um processo histórico, da qual o individuo é
separado da natureza. Através do trabalho os membros da sociedade, a partir de uma
base natural (seu corpo, suas pulsões, seu metabolismo... ) desenvolveram características e traços que os 
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distinguem da natureza. “O homem, portanto, é natureza historicamente transformada” (NETTO, 2008, 
p35).

A capacidade do individuo está sendo suprimida pelo consumo excessivo do trabalho. Antunes 
(2004) relata que o trabalho gasta seus elementos, seu objeto e seu meio, os devora e é, portanto, o 
processo de consumo, que extermina a magia contida na gênese do trabalho. “A biotecnologia transforma 
o próprio corpo dos homens em mercadoria de grande valor no mercado mundial de órgãos humanos” 
(DAL; FORTES, p.104).

A cada período histórico modificam-se as forças produtivas e surgem novas potencialidades 
produtivas. As crises derivadas de cada salto tecnológico repercutem na miserabilidade dos excluídos 
do mundo do trabalho.

A sociedade capitalista está condicionada ás leis do mercado, o êxito do capitalismo é sinônimo de 
uma grande, brutal e nociva manipulação, não só do corpo físico e orgânico, mas de seu comportamento 
condicionado por valores, tradições e preconceitos moldados e pincelados pela estratégia de alcançar, 
engolir o individuo, a construção de um boneco racional (DAL; FORTES, 1972).

No sistema capitalista o trabalho possui valor monetário e os lucros valor social. Diante dessa 
afirmação Antunes (2004) completa que “... no que refere ao lucro, não existe nenhuma lei que determina 
seu mínimo” (ANTUNES, 2004, p. 117).

As condições de trabalho estão sendo profundamente modificadas pelo conjunto de transformações 
entre elas, “a grande revolução informal em curso”, o processo de globalização, coloca as formas de 
organização do trabalho em processo de modificação (DAL; FORTES, 2008, p. 97).

O que era uma finalidade central do ser social converte-se em meio de subsistência. O trabalho 
tornou-se um meio de realização humana e não mais uma necessidade para socialização.

Mas, por outro lado, se a vida humana se resumisse exclusivamente ao trabalho, seria a efetivação 
de um esforço penoso, aprisionando o ser social em uma única de suas múltiplas dimensões. “Se a vida 
humana necessita do trabalho humano e de seu potencial emancipador, ela deve recusar o trabalho que 
aliena e infelicita o ser social” (ANTUNES, 2004, p.86.)

“A classe que vive do trabalho, a classe trabalhadora, hoje inclui a totalidade daqueles que vendem 
sua força de trabalho” (ANTUNES, 2004, p.102). Destarte, os trabalhadores da Prefeitura Municipal 
fazem parte da classe que vive do trabalho.

A partir de uma visão crítica acredita-se que o processo de trabalho que envolve esses indivíduos 
está inserido em um processo de produção de valor que não se realiza no produto final de seu trabalho, 
mas que possui valor na reprodução das classes e na manutenção do sistema capitalista.

METODOLOGIA

A corrente filosófica que essa pesquisa se dispõe para explicar como se processa a realidade 
social do município é a marxista, recorre ao método dialético por entender que este é o único capaz de 
analisar os fenômenos sociais como contraditórios. O método dialético opõe-se a todo conhecimento 
rígido: tudo é visto em mudança constante, pois sempre há algo que surge e se desenvolve e algo que se 
desagrega e se transforma, proporcionando assim a compreensão da dinâmica social.

A pesquisa realizada na Prefeitura, contou com a colaboração de cerca de 30% do quadro de 
funcionários atuante no ano de 2013. Através de questionários, não havendo especificações por setor, 
área, titulação ou cargo ocupado. Com o intuito de compreender a dinâmica que compõe o processo de 
precarização do trabalho no âmbito municipal.

O tipo de pesquisa utilizado foi exploratório. Fundamentado em Gil que a define como 
“desenvolvida com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, a cerca de determinado 
fato” (GIL, 1999, p.43).

Nesta pesquisa muitas variáveis podem ser detectadas, portanto tem-se aqui a agregar novos 
conhecimentos a cerca da realidade dos trabalhadores municipais, sem nenhuma pretensão de esgotar os 
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complexos sociais que envolvem este grupo.
Segundo Bertucci (2009) a pesquisa exploratória faz-se aqui ideal, pois, “explora um tema, 

de forma inovadora e criativa, pontos de partida, indagações que servirão a pesquisas futuras sobre o 
mesmo tema” (BERTUCCI, 2009, p. 49).

Considerando múltiplos os aspectos que envolvem as relações sociais estabelecidas na 
Prefeitura Municipal, o Estudo de Caso foi à técnica de pesquisa adotada por “... explicar as variáveis 
causais de determinado fenômeno em situações muito complexas que não possibilitam a utilização de 
levantamentos e experimentos ”(GIL, 1999, p.73).

A coleta de dados foi realizada através das técnicas de questionário. Optou-se pelo questionário 
devido à possibilidade de atingir o maior número de pessoas e por permitir a flexibilidade das pessoas 
quanto a de responder.

Foram distribuídos 180 questionários, tendo sido recebidos respondidos apenas103, procurou-
se a utilização de uma linguagem simples e objetiva, pois a única exigência dos questionados foi que 
o participante fosse funcionário integrante do quadro de funcionários da Prefeitura no ano de 2013 e o 
anonimato garantido pelo pesquisador aos participantes voluntários da pesquisa.

Não foram analisadas características como escolaridade, idade ou estado civil colocando 
em foco apenas o entendimento destes funcionários acerca do Trabalho, procurou-se, esclarecer se as 
relações sociais estabelecidas pela Prefeitura Municipal têm contribuído para o processo de precarização 
do trabalho.

Nesta pesquisa o pré-teste foi realizado com 12 servidores atuantes no Centro de Referência 
de Assistência Social - CRAS, sendo considerados por estes simples e de fácil interpretação. O cuidado 
de preparar um questionário que respondesse aos objetivos da pesquisa e fosse de fácil compreensão 
para os pesquisados foi observado atentamente. O questionário foi respondido, por funcionários das 
diversas áreas de atuação municipal, secretários, auxiliares administrativos, auxiliares de serviços gerais, 
enfermeiros, motoristas, monitores, agentes de saúde, professores.

Utilizou-se da técnica da observação direta participante que “consiste na participação real do 
conhecimento na vida da comunidade, do grupo ou de uma situação determinada” (GIL, 1999, p. 113).

Neste caso a pesquisadora é funcionária municipal efetiva há mais de 07 anos, portanto, 
observadora direto natural, da qual Gil (1999) define como pertencente ao grupo que investiga. Nesta 
condição observou-se que alguns funcionários não responderam ao questionário por medo de algum 
tipo de represália por parte da instituição empregadora. Uma pequena parcela se negou a receber os 
questionários, alegando a preferência em não responder, ou não ter tempo de colaborar, alguns foram 
receptivos e interessados em participar e outros receberam os questionários e não devolveram.

Foram abordados aspectos do conceito de “trabalho”, a noção, entendimento, interpretação e 
necessidade, dificuldades e satisfação, envolvimento de equipe, participação em movimentos sociais, 
salários, expectativa de permanência e continuidade no emprego.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

O trabalho enquanto elemento de distinção entre o homem e natureza é o fator fundante do Ser 
Social. Segundo Marx (1982) é a partir do trabalho que a consciência se estabelece, entre a subjetividade 
e a objetividade tornando o indivíduo diferente dos outros animais (MARX, 1982).

Marx (1982) ainda salienta que a reprodução humana, biológica e social, são impostas pela 
necessidade do trabalho. Na realidade encontrada no estudo das relações sociais de trabalho na Prefeitura 
Municipal, encontra-se o viés contraditório entre o capital e trabalho, já distinto na teoria de Marx.
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A hipótese de Marx (1982) quanto a valorização do trabalho social, como meio de sobrevivência, 
é atual e própria da nova dinâmica da acumulação capitalista, não é menos repleta de ideologias e 
de complexos sociais que no tempo de Marx, suas implicações envolvem os fatores; econômicos, 
políticos e culturais, transformados em mercadoria, condicionando a atividade ontológica à seus rumos. 
“Desenvolver uma atividade orientada por finalidades racionalmente estabelecidas descaracterizou a 
atividade orientada ontologicamente” (MARX, 1982, p.58).

Mas, para entender melhor a afirmação de que a maioria dos funcionários acredita ser 
indispensável para a renda familiar o salário que recebem como afirmam 62,5%, vamos ainda adicionar 
o fato de que, neste processo os mesmos 62,5% de trabalhadores responderam ter na função que ocupam 
o seu meio de sobrevivência; Luckas (2004) traz a citação ideal: “É certo os homens distinguem-se dos 
outros animais, não por possuir consciência, mas por “produzir seus meios de vida” (LUCKAS, 2004, 
p.27)

A consciência descrita na tradição marxista parte da ideia de integração entre o homem 
e a natureza, para transformá-la é preciso desenvolver a práxis social em busca de um caminho de 
liberdade; mas liberdade de quê? - Trata-se de um processo global que se espraia por todo o mundo, a 
exploração e acumulação de uma classe sobre a outra, a flexibilização do trabalho e a despolitização 
dos indivíduos, o trabalho individualizado e relativamente impotente, um mercado de trabalho escasso 
e instável (BOSCHETTI, 2010).

Diante da fragilidade empregatícia do município, a maior empregadora na área urbana é a 
Prefeitura Municipal, observa-se que existem arraigados muitos resquícios característicos da formação 
política dos pequenos municípios de MG, no que tange à política e a sobrenomes de famílias consideradas 
tradicionais. Segundo Boschetti (2010): “Quando a mobilidade geográfica do capital permite-lhe o 
domínio de uma força de trabalho, a alternativa é a imigração, pois ali encontra-se uma força de trabalho 
facilmente explorável” (BOSCHETTI, 2010, p.43).

Diante das informações destes autores pode-se dizer que as relações de trabalho que envolve 
relações entre homens, caracterizam-se pela alienação e exploração. Ciente que a maioria dos servidores 
municipais, necessita de seu cargo para sobreviver, acredita-se que os outros 32,5% que disseram ter na 
função que ocupam a satisfação pessoal, são igualmente explorados - como se conclui isso? - Ora, pois 
59% disseram considerar que seu salário não é justo e adequado a sua função, 82% disseram trabalhar 
40 horas semanais, 08% trabalham mais de 40 horas, sendo a remuneração de 85% dos respondentes 
entre um e dois salários mínimos.

Como afirmou Marx (1982), a dimensão ontológica do trabalho destes servidores está subsumida 
ao capital, não há produção do “Novo”, o capital como relação social compra a força de trabalho, 
transformando-a em mercadoria.

Envolto neste processo de conformação e de satisfação dos funcionários, os gestores utilizam-
se de ideologias de solidariedade no trabalho, harmonia entre as equipes e interatividade entre os setores 
(DAL; FORTES, 2008).

Quanto à esses aspectos foram analisados a integração social organizacional do setor, igualdade, 
mobilidade senso de coletividade e ausência de preconceitos, se o trabalho interfere sobre a vida social, 
pessoal e familiar destes trabalhadores. Os resultados foram que 67% dos trabalhadores consideram 
que existe uma satisfatória integração social organizacional, sendo assumido por 59% que o trabalho 
interfere de alguma maneira sobre sua vida social, pessoal e familiar.

Portanto, entende-se que não é a interação do ambiente de trabalho que provoca alguma lesão 
nas relações pessoais, possivelmente seja o tempo socialmente dedicado ao trabalho, pois 59% dos 
funcionários responderam que o tempo que passam no trabalho prejudica total ou parcialmente suas 
relações humanas.

A maioria das queixas está ligada ao setor de educação onde 75% das funcionárias de creches 
e escolas afirmaram que o barulho das crianças prejudica sua saúde. Apesar de no total dos servidores 
questionados 48% responderam que o trabalho não tem nenhum rebatimento sobre sua saúde.



12 13

Para Marx (1982) o trabalho possui uma objetividade puramente social, das quais os indivíduos 
estão fetichizados pela mercadoria. Gianotti (1990) coloca que as pessoas estão ligadas pelas coisas; as 
coisas tornam-se o elo que prende os diversos proprietários de mercadorias uns aos outros.

O autor considera que as coisas assumem funções sociais, as relações sociais se tornam 
coisificadas, assim conclui-se que as coisas (tarefas, obrigações, senso comum etc.) ligam os indivíduos 
que não possuem discernimento da manipulação da mercadoria (GIANOTTI, 1990).

70,5% dos funcionários que responderam o questionário trabalham com outros colegas, sendo 
que 29,5% trabalham sozinhos. Certos de que 33% dos respondentes disseram não possuir uma boa 
integração social organizacional em seu ambiente de trabalho, e que requisitos como igualdade, senso 
de coletividade e ausência de preconceitos, prejudicam o melhor desempenho de suas funções.

O pensamento de Teixeira (2007) discute que a realização e a frustração no trabalho estão 
relacionadas a diversos fatores relativos ao meio ambiente do trabalho, às expectativas econômicas, 
à evolução profissional e pessoal. A insatisfação quanto a essas pretensões ou expectativas pode gerar 
conflitos, tanto individuais quanto coletivos.

No caso do município pesquisado, cerca de 23,5% dos respondentes assumiram não estudar para 
enriquecer seu trabalho, destes,destaca-se que 17,5% são efetivos e apenas 06% contratados. Busca-se 
aqui entender porque estas pessoas não possuem expectativas de avanço profissional, pois 51% do total 
de pessoas que responderam o questionário assumiram esta falta de perspectiva profissional e avanço 
salarial.

Duas perguntas do questionário foram destinadas a participação dos funcionários da Prefeitura 
Municipal em sindicatos e movimentos sociais. O que se obteve de dados sobre este assunto, é que 
para os servidores não há clareza sobre “ser sindicalizado ou não”. Isto porque se sabe que anualmente 
acontece um desconto de 8% diretamente em folha de pagamento salarial, sendo descrita como 
“contribuição sindical”, por isso há uma divergência de respostas das quais 75%dos funcionários 
dizem ser sindicalizados e 25%dizem não ser; Apesar de 100% dizerem que nunca foram convidados a 
participar de alguma reunião no sindicato ou não conhece sindicato algum.

O Secretário Administrativo da Prefeitura Municipal orientou a pesquisadora a acessar via 
internet o site, sendo este o site oficial da Confederação Nacional dos Municípios da qual o documento 
N°001/2009/JURIDICO/CNM trata da Contribuição Sindical dos Servidores Públicos Estatuária 
Municipal.

Segundo o documento, a atual contribuição sindical corresponde ao antigo “imposto sindical”, 
criado em1940, pelo Decreto n° 2.377. a nomenclatura foi alterada pelo decreto-lei n°. 27, de 14 de 
novembro de 1966, o qual conferiu nova redação ao art. 217 do código tributário nacional.

Em1967, o Decreto-Lei n°. 229 ratificou a nova denominação, que se mantém até os dias de 
hoje. De fato, a denominação de “imposto” não era a mais acertada, uma vez que somente uma parte da 
arrecadação era destinada ao Estado, ao passo que a maior parte era dividida pelo sistema sindical.

A contribuição sindical é a única contribuição que, efetivamente, é obrigatória para todos 
os membros de categorias - profissionais, econômicas, de autônomos e profissionais liberais -, 
independentemente de serem ou não associados a sindicatos1.

Netto (2008), afirma que a forma clássica de defesa do valor da força de trabalho é a organização 
coletiva em sindicatos. Para o autor eles são a primeiro obstáculo a ser removido pelas pretensões do 
capital.

Dessa forma, ao discutirmos a precarização do trabalho, necessariamente o termo nos remete 
à análise das alterações que vêm ocorrendo no mundo do trabalho, sobre a hegemonia do capitalismo, 
consubstanciadas pelas alterações nos direitos trabalhistas, nas proteções sociais, nas perdas 
salariais, nos benefícios sociais, na
segurança e higiene no trabalho, na proteção sindical, enfim, nas mudanças que

1 www.cnm.org.br acesso em 16 de mai. de /2016.
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acompanham a vida dos trabalhadores (ANTUNES, 2000).
Esse contexto de precarização, de subcontratação, de queda do padrão salarial, da ampliação de 

contratos de trabalho temporários e do desemprego é uma realidade que afeta a todos os trabalhadores, 
inclusive o trabalho do servidor público no Brasil.

50,5%dos questionados disseram possuir expectativas de permanência na função por ma i s 
de 04 anos, 18,8%por menos de 04 anos e 30,7%por 04 anos
exatamente, incluindo o ano atual. Cabe aqui ressaltar que as eleições municipais
ocorreram ano passado (2012), sendo este o primeiro mandado da atual administração.

Teixeira (2007) nos traz um melhor entendimento da rotatividade de funcionários públicos. 
Segundo a autora, é própria do regime democrático, a alternância no poder, sendo a mudança periódica 
de gestor relacionada diretamente com a desmotivação profissional, ressaltando com clareza que o 
exercício da democracia um ganho real na luta pela cidadania e pela liberdade (TEIXEIRA, 2007).

As oscilações políticas é que são danosas ao exercício do trabalho público. Segundo Teixeira 
(2007) - A negociação Coletiva de Trabalho no Serviço Público, SP (2007) “... é necessário que sejam 
estabelecidos mecanismos para que a relação entre os servidores públicos e o gestor público não sofra 
tanto com a descontinuidade”. O foco sempre deve ser a qualidade dos serviços prestados à população, 
eficiência, universalidade e aprimoramento profissional.

A relação homem x trabalho, em cada época possui um enfoque diferenciado, isto é constatado 
através de algumas pesquisas científicas na área da motivação pessoal. O objetivo de compreender a 
relação dos indivíduos com o trabalho inclui fatores que compõem a vida humana, e que são adquiridas 
durante a instituição das relações sociais diversas, estas envolvem fatores sociais, econômicos, ambientais, 
físicos, psicológicos e outros.

Teixeira (2007) coloca que a negociação coletiva de trabalho é uma forma de solução 
“autocompositiva”, de conflitos coletivos e/ou o acordo ou conciliação, com ou sem mediação. 
Explicando a autora coloca que a mediação é utilizada quando há necessidade de aproximação das partes 
envolvidas; ou seja, quando estas procuram resolver os conflitos de maneira que não há comunicação e 
há arbitrariedade, tamanha as adversidades, um terceiro é chamado não para decidir, mas para ajudar a 
aflorar o acordo. A via Jurisdicional só é procurada quando os sindicatos de trabalhadores e empregados 
não conseguem estabelecer acordos ou convenções coletivas de trabalho (TEIXEIRA, 2007).

Para Teixeira (2007) a negociação coletiva é uma forma direta, flexível, espontânea e rápida 
de levar o conflito a uma solução definitiva, em clima de envolvimento, entendimento, conversação e 
parceria entre as partes. Porém, a autora ressalta que a sociedade contemporânea não atua para solução de 
conflitos individuais, quanto mais de conflitos coletivos. Que existe uma necessidade premente de diálogo 
entre os indivíduos e uma grande necessidade de exigir maior responsabilidade dos envolvidos.

O processo de precarização do trabalho não se restringe apenas ao setor privado como citado 
anteriormente, fato que se torna evidente nos contratos de trabalho flexíveis, os quais possuem prazo 
determinado, sendo denominados de Admissão em Caráter Temporário (ACT).

Esta modalidade de contratação utilizada em larga escala pelos Municípios, Estados e União, 
possui o intuito de amenizar a necessidade de força de trabalho do setor público, face à necessidade 
do fornecimento de serviços essenciais como saúde e educação. Além de protelar a realização de 
concurso público para a efetivação, tendo em vista a desoneração do custeio da máquina pública com 
encargos trabalhistas (MACHADO, 2007). No caso do Município pesquisado, o número de funcionários 
contratados é de 135, ou seja, maior do que o de efetivos que é de 121.

Em síntese, o capitalismo contemporâneo torna cada vez mais necessário o aumento da 
produtividade e o controle sobre a classe trabalhadora de modo a garantir sua perpetuação (MARTINS, 
1998).

A pesquisadora, utilizando-se da técnica da observação direta participante, neste momento 
coloca que a maior participação dos funcionários contratados durante a pesquisa, explicita que estes 
possuem maior medo de represárias de seus superiores, cabendo aqui destacar que nos setores e/ou 
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repartições das quais os questionários foram entregues pela pesquisadora, recolhidos por outros, as 
respostas demonstram maior conformidade e contentamento, sendo estes principalmente respondentes 
que trabalham sob a forma de contratos temporários.

No entanto, tal processo vem impossibilitando a reprodução dos trabalhadores como classe, 
tendo em vista a menor quantidade relativa de pessoas que conseguem vender sua mercadoria (força 
de trabalho). Já os que vendem sua mercadoria, vêem-se submetidos à lógica da geração de trabalho 
excedente materializado no seu dia-a-dia na precarização da sua força de trabalho (MACHADO, 
2007).

O que se apreende nestas situações, no que tange ao aspecto da precarização do trabalho 
no funcionalismo público, tendo em vista que o sistema de contratação temporária é dotado de uma 
sistemática que a administração pública se vê tentada a utilizá-lo de maneira recorrente, é que a Política do 
Favor, já citada anteriormente, ainda existente de forma intensa no interior mineiro. Muitos funcionários 
só conseguiram suas funções devido às contribuições do patriarcalismo, lembrando que as eleições 
municipais ocorreram no ano passado, conclui-se assim, porque 59%dos funcionários que responderam 
essa pesquisa são contratados e possuem menos de um ano na função.

A busca por comprometimento dos funcionários e melhores resultados é ambição de qualquer 
espaço institucional. Organizações públicas também podem e devem direcionar esforços nessa direção 
na busca por construir uma imagem vinculada à eficiência, universalidade e humanização, posto que 
o cliente, no setor público, não é meramente um consumidor, mas um cidadão e usuário de serviços 
(WISNER, 1995).

Dessa forma, é importante que o serviço público adote uma postura voltada para a gestão da 
qualidade de vida no trabalho de seus funcionários, contribuindo para promover o bem-estar desses 
trabalhadores, podendo beneficiar, assim, não só essas pessoas, como também o atendimento público e 
a sociedade.

O entusiasmo do funcionário se relaciona com sua motivação, satisfação pessoal e profissional, 
esta compensação possui relação direta com a política que a gestão Municipal aplica. A partir da pesquisa 
realizada 62,5% dos funcionários afirmaram perceber a valorização de seu trabalho no que tange a 
gestão municipal, sendo ainda que 88% dos questionados afirmaram que as relações hierárquicas que 
cercam a execução diária de seu trabalho contribuem para o crescimento profissional.

Na sociedade brasileira, os direitos sociais, como o direito ao trabalho, à moradia, á educação e 
à saúde, restringem-se a uma parcela da população. As desigualdades e privações de direitos, a exclusão 
social e a inexistência de interesse de participação nas associações, sindicatos e representações trabalhistas, 
também contribuem para a expansão e crescimento da insatisfação profissional e desmotivação, pois 
cerca de 23,5% responderam na pesquisa em questão que não se dedicam a estudar para enriquecer a 
realização de seu trabalho, sendo que dos 76,5% que estudam atualmente 40% afirmam que pretendem 
outras profissões como carreira (TEIXEIRA, 2007).

Em síntese, entende-se que as condições de trabalho propiciadas pela Prefeitura, não são 
diferentes das relações estabelecidas em qualquer outro espaço regido pelas relações capitalistas. Deixou-
se para este momento na discussão de dados para análise de um fator extremamente importante, nesta 
pesquisa. Essa questão trata da valorização do trabalho realizado, no que tange a população atendida 
das quais 66% dos participantes desta pesquisa, afirmam perceber que os usuários do serviço que estes 
prestam, demonstram valorizar o empenho do servidor na execução de sua tarefa.

Não se pode ignorar que 34% de trabalhadores não percebem que a população atendida valorize 
o seu trabalho, pois adicionando o fato de que 37,5% não percebem a valorização de seu trabalho pela 
gestão municipal, encontra-se 1/3 de funcionários sentindo-se desvalorizados. Acrescenta-se a esse dado 
o fato de 58,8% disseram que o tempo que se dedicam ao trabalho prejudica suas relações humanas 
em algum aspecto, percebe-se que mais de 50% dos servidores possui alguma queixa de seu trabalho, 
levando ao entendimento de que o processo de precarização do trabalho afeta o trabalho público que 
atualmente disputa com o crescimento do setor privado.
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A necessidade de conhecer a realidade social de que se está inserido é primordial, para o 
entendimento dos aspectos sociais que envolvem a sociedade que nos cerca. Nesta sociedade repleta 
de contradições particularistas, individualistas e desiguais, o trabalho aparece como a única maneira de 
superação dos impostos sociais, sendo a sociabilidade, a organização e o conhecimento propostos pelo 
trabalho a maneira sinalizada por Marx (2008) de adquirir a consciência de classe, a partir do potencial 
emancipador que o trabalho possui rumo à transformação social.

Percebe-se que a sobrecarga de trabalho não é considerada pelos trabalhadores, mas o que 
lhes importa é o salário, conforme também é apontado no tocante à renda recebida na função pública 
como principal meio de sobrevivência por 62,5% e como indispensável à renda familiar pelos mesmos 
62,5%.

Ainda podemos destacar que 67% não sentem que o ambiente de trabalho é adequado quanto ao 
espaço físico e com segurança, tendo alguma influencia sobre a saúde de 52%, contraditoriamente 67% 
considera que as condições de trabalho oferecidas pela administração municipal possibilitam o melhor 
desempenho da sua função, ainda assim mais de 50% pretende manter-se na função por 04 anos ou mais, 
apesar de 80% receberem entre 01 e 02 salários mínimos

Claramente é possível interpretar a partir desses resultados que todos os aspectos do Trabalho, 
tratados no quadro acima podem ser considerados “Precarizados”, pois assim como diz a teoria Marxista, 
citada anteriormente por vários autores, o trabalho tornou-se Mercadoria.

Antunes (1995) explica que o trabalho público é uma prestação de serviço. Segundo o autor 
a inter-relação crescente entre mundo produtivo e o setor de serviços, tem como consequência o fato 
de que várias atividades no setor, anteriormente consideradas improdutivas, tornaram-se diretamente 
produtivas, subordinadas à lógica exclusiva da racionalidade econômica e da valorização do capital, na 
realização do Trabalho alienado e precarizado.

Diante dos aspectos sociais foram analisadas as relações sociais estabelecidas. Segundo Marx 
(1982), citado por Antunes (1999) no sistema capitalista as relações de classe se tornaram corrompidas 
e fetichizadas.

Quanto à integração profissional e a realização do trabalho em equipe os resultados foram 
favorecedores, sendo 67% e 70,5%, respectivamente. Além de 88% acreditarem que as relações 
hierárquicas estimulam o crescimento profissional e 80% participarem dos eventos coletivos realizados 
pela administração municipal.

Considerando a sociabilidade como o fator que dá sentido as relações sociais de trabalho, 
considera-se que estas relações ainda não foram corrompidas pelo processo de flexibilização do trabalho, 
o desemprego e a subordinação.

Diante dos resultados compreende-se que a vida particular está subjugada à vida profissional, 
visto que quanto às relações de trabalho os funcionários se mostram conformados, mas no que tange 
a vida pessoal às relações encontram-se defasadas, absorvidas, colocando a clareza da teoria de Marx 
da qual assinala que a luta imediata por melhores de trabalho torna-se inteiramente compatível com o 
direito ao trabalho.

No aspecto Político, procurou-se identificar a presença de sujeitos sociais ativos, compreender 
a noção de organização e coletividade no trabalho. A atividade laborativa do trabalho é considerada 
emancipadora, é a partir da organização coletiva no trabalho que se entende a classe trabalhadora como 
a única classe capaz de possuir poder e não explorar a outra classe.

Frente às afirmações anteriores nota-se que a noção de fortalecimento dos atores sociais e 
sujeitos políticos são ainda mais frágeis quanto à noção de sindicalização. Sem informação, e sem 
conhecimento do trabalho, sem noção das dimensões que envolvem as complexidades da totalidade do 
Trabalho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o processo de precarização do trabalho está atingindo o Trabalho dos Funcionários 
da Prefeitura Municipal na pequena cidade do interior de Minas Gerais. Acredita-se que esta realidade se 
assemelha a inúmeras outras, das quais resquícios do patrimonialismo e do patriarcalismo se confundem 
com as exigências do mercado de trabalho tecnificado, inovado pelas mais desenvolvidas tecnologias 
e grandes exigências de qualificação da sociedade contemporânea, colocando em cena o destino destes 
trabalhadores quanto à alienação e conformidade em detrimento do surgimento de atores políticos e da 
superação da exclusão social.

A verificação do comodismo e da conformação de grande parte dos trabalhadores que participaram 
desta pesquisa incomodou, percebe-se o quão maior será sempre o desafio, pois, a aproximação dos 
trabalhadores municipais com a perspectiva de luta e organização da classe trabalhadora pode ser 
afastada e adormecida.

Percebeu-se ainda a subordinação e o contentamento destes trabalhadores com a falta de 
condições de trabalho e de sobrecarga de trabalho, isso só reforçou a indignação com os rumos que a 
ideologia capitalista e “neo” liberal impregnada na cultura da sociedade.

Apesar de interpretar a falta de conhecimento e de informação destes trabalhadores e acreditar 
que a falta de atores e sujeitos políticos é resultado desta falta de instrução, percebeu-se que “não há 
interesse” dos trabalhadores em se organizar, sendo o trabalho visto principalmente como fonte de 
renda. Incomodou o silencio e a conformismo sobre os demais aspectos sociais que envolvem o mundo 
do trabalho e suas perspectivas.

Sabe-se que é por meio do trabalho que consiste a possibilidade de obtenção da consciência 
de classe, sendo a organização da classe trabalhadora a maneira viável de alcançar a transformação 
social, portanto, a partir dos resultados obtidos nesta pesquisa verificam-se desafios de sociabilização de 
informações, de fortalecimento da cidadania e aporte na construção de sujeitos sociais conscientes de 
sua própria realidade e nas suas formas de enfrentamento para qualquer tipo de mudança.
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