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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO
No presente trabalho procuramos de forma sucinta, compreender alguns dos principais momentos em que se
processaram as pautas, influências e formas de organização do operariado no país. No que concerne a Metodologia
nos utilizamos de pesquisa bibliográfica. Foi a partir do despertar para as condições de vida e de trabalho que os
operários passaram a construir maneiras de organizar e mobilizar ações reivindicatórias contra as condições de
superexploração que eram postas pelo modelo de produção capitalista, que se norteia fundamentalmente na
alienação e exploração do trabalhador bem como dos frutos do seu trabalho. A organização da classe trabalhadora
em sindicatos e partidos foi fruto de muita luta, uma vez que o Estado e os governantes a serviço da burguesia
lançavam medidas que vinham a proibir essa articulação da classe trabalhadora, tendo estes que agir no anonimato
para garantir as suas pautas e agendas de luta. Encontramos, portanto diante do nosso contexto uma estrutura
combativa fragilizada pela atual conjuntura política e econômica, que estamos vivenciando, onde o movimento
operário não desfruta de uma organização tão combativa quanto antes.
PALAVRAS‐CHAVE: Movimento operário, Sindicalismo, Capitalismo.

LABOR MOVEMENT UNIONISM AND BRAZIL: BETWEEN TEXTS AND CONTEXTS
ABSTRACT
In this paper we briefly understand some of the key moments in which they sued the agendas , influences and forms
of organization of the workers in the country . Regarding the methodology used in the literature . It was from the
awakening to the conditions of life and work that the workers started to build ways to organize and mobilize
reivindicatórias actions against the conditions of exploitation that were posed by the capitalist production model,
which is guided primarily the alienation and exploitation of the worker as well as the fruits of their labor . The
organization of the working class unions and parties was the result of a lot of fighting , since the state and rulers in
the service of the bourgeoisie that had launched measures to prohibit the articulation of the working class , and
those who act in anonymity to ensure their tariffs and agendas of struggle. We find , therefore before our context a
combative structure weakened by the current political and economic climate, we are experiencing, where the labor
movement does not enjoy such a combative organization as before.
KEY‐WORDS: Labor movement, Unionism, Capitalism.
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MOVIMENTO OPERÁRIO E SINDICALISMO NO BRASIL: ENTRE TEXTOS E CONTEXTOS
INTRODUÇÃO
Com a implantação das indústrias e a formação de um proletariado que passou a constituir
os centros urbanos, se gestou condições de vida e de trabalho marcadas pela precarização e
insalubridade. Desencadeou‐se – mediante as péssimas condições existenciais da massa de
trabalhadores –, movimentos de caráter reivindicatórios, que se contrapuseram à condição de
superexploração promovida pela subsunção real do trabalho ao capital que foi impulsionada pela
generalização do trabalho livre. Como exemplo clássico desses movimentos reivindicatórios
podemos citar o Ludismo e o Cartismo.
O operariado enquanto classe‐em‐si unida pela característica de viverem numa situação
econômica, política, e social comum no seio da ordem burguesa, e por ter na venda da força de
trabalho o único meio de aquisição da sobrevivência através do salário, saiu da simples condição
de classe‐em‐si, para a situação de classe‐para‐si, por meio do despertar de uma consciência das
suas condições objetivas de vida.
E a partir dessa consciência passou a se ter a efetiva construção de formas organizativas
que se mobilizavam reivindicativamente contra a condição de superexploração posta pelo modo
de produção capitalista, que se baseia na alienação e exploração do trabalhador e dos frutos do
seu trabalho, legitimando a condição de classe trabalhadora.
Ou seja, a constituição do operariado enquanto classe colocou à sociedade capitalista, o
embate político direto entre operários e patrões a partir da tomada de consciência e da
organização constituidora do movimento reivindicatório/sindical.
As primeiras formas de organização da classe trabalhadora eram sociedades e clubes
anônimos em função da proibição governamental para com a organização dos trabalhadores.
Logo depois, houve a organização da classe em sindicatos e partidos, embora em momentos de
grande tensão política o Estado a serviço da burguesia, tenha lançado severas legislações que
proibiam e coibiam a existência de sindicatos e partidos.
O presente trabalho utilizou metodologicamente a pesquisa bibliográfica.
A GÊNESE DO MOVIMENTO OPERÁRIO
O movimento operário historicamente se organizou em sindicatos e quando estes não
eram possíveis, outras formas de organização como associações, clubes, sociedades beneficentes
e outras, eram criadas para disfarçar a organização dos trabalhadores perante a coerção militar
da burguesia.
As altas jornadas de trabalho, a insalubridade dos locais de habitação nos bairros operários
e nos locais de trabalho, os baixos salários, o trabalho infantil e entre outras demandas, eram
alvo de reivindicação por parte do movimento operário1.
A redução da jornada de trabalho foi só a primeira reivindicação. Os trabalhadores não
queriam morrer esgotados de tanto trabalhar. Duas outras reivindicações vieram em
seguida: ter uma salário que permitisse alimentar a família e não ficar desamparado
devido a acidentes de trabalho provocado pelas máquinas. (GIANNOTTI, 2007, p.28).
1

Ver: Montaño e Duriguetto, 2011, p.227. São Paulo. Cortez. (Biblioteca Básica de Serviço Social).
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Na Inglaterra, vimos que, já no começo do século XIX, foram permitidos os sindicatos. Mas
nos outros países, não. Na França os sindicatos, só serão legalizados em 1864. (GIANNOTTI,
2007).
O que originou os primeiros sindicatos de forma geral, foram as lutas sociais dos operários
em suas mais variadas expressões, a partir do movimento de massa organizado, dentro das
condições antagônicas e de disputas postas pela dinâmica da luta de classes no seio da sociedade
capitalista, passando a existir, por exemplo, associações sindicais (trade‐unions) que auxiliavam
financeiramente os operários que se mantinham em greve ou desempregados e passavam a fixar
e negociar o preço dos salários na Inglaterra de forma a “contribuir para minimizar a
concorrência e a luta isolada dos operários” (Montano e Duriguetto, 2011,p.228)
Mas será efetivamente com a fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores em
1860, que significou uma tentativa de organizar o movimento operário internacionalmente, que a
classe operária cria seus principais instrumentos de intervenção que são o sindicato e o partido.
O movimento sindical se constitui como forma de incorporação de demandas originadas de
uma categoria especifica, ou ramo, que visam o atendimento a questões que dizem respeito a
condição de venda da sua força de trabalho que incide diretamente na sua condição objetiva de
vida, variando as pleitos de acordo com a corrente política a que se vincule o sindicato:
anarquista, reformista, corporativista ou comunista.
A forma de organização desenvolvida pelos operários se produz partir da apreensão das
condições objetivas por um processo consciente, que desperta no nível da consciência‐em‐si a
percepção da real situação a que estão submetidos, e a necessidade de lutar contra essa situação
objetiva imediata, caracterizando com isso “um movimento puramente econômico, dado o seu
caráter de luta singular, localizada”, segundo Marx apud (Duriguetto e Montaño, 2011). Porém,
esse movimento puramente econômico se faz necessário para o movimento político
revolucionário, uma vez que este carece do desenvolvimento das lutas econômicas/sindicais para
se desenvolver, uma vez que estas promovem as condições primeiras, essenciais e indispensáveis
a sobrevivência humana frente a superexploração da força de trabalho pelo capital.
Movimento operário e Sindicalismo no Brasil – das origens a atualidade
A formação social brasileira reflete diretamente na formação da classe operária brasileira.
O processo de miscigenação ou mistura de povos, que envolve tanto nativos como estrangeiros,
desde europeus a africanos, é também o processo pelo qual se forma a classe operária brasileira.
Desde o início do processo de urbanização, encontravam‐se empregados nos diversos
setores (portuário, industrial, agrícola) seres humanos de diferentes origens e sob regimes de
trabalho diferentes. Haviam os escravizados, os escravizados libertos, os imigrantes europeus
considerados “livres” e que compunham a população responsável pela formação da classe
operária.
Segundo Matos (2009), trabalhadores escravizados e livres conviviam lado a lado, nas ruas,
moradias e locais de trabalho das maiores cidade brasileiras, não podendo ser estranho que
esses trabalhadores que compartilhavam da mesma vivência diária compartilhassem também as
formas de organização e luta, ainda que a distância das condições jurídicas entre escravizados e
“livres” fossem significativa, em decorrência de ser proibido aos trabalhadores escravizados a
associação coletiva.
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Os sindicatos criados ao longo do século XX que, representando determinadas categorias,
expressaram nas suas lutas demandas referentes e predominantemente ligadas a exploração do
trabalho nas indústrias nascentes e as condições de vida da classe trabalhadora, reivindicando
desde a redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias, até a baixa dos preços de alimentos
e do aluguel que estavam inviabilizando as mínimas condições de vida da classe trabalhadora.
Assim, foi a partir da primeira metade do século XX que surgiram as greves e organizações
operárias em todo o Brasil. Dado a influência do contexto de radicalização das lutas dos
trabalhadores no século XX em todo o mundo, no Brasil houve em 1906 por exemplo, o primeiro
congresso operário da história do país, cuja principal demanda ainda era a redução da carga
horária de trabalho para 8 horas.
Na ocorrência de congressos operários posteriores, o movimento operário foi fortalecido
sob a égide de novas lutas e demandas como o aumento dos salários, a resistência ao estado
corporativista e dentre outras demandas.
De acordo com Antunes “foi por meio do surto industrial, no início do século XX [propiciado
pela conjuntura da primeira guerra mundial que avançou o processo de industrialização] que se
deu a expansão da classe operária, especialmente nos ramos têxteis, metalúrgicos etc.”
(Antunes, 2011, p. 81).
Historicamente foi um momento marcante para o movimento operário brasileiro a fase do
governo getulista, cuja tentativa de cooptar a classe trabalhadora aliando‐a aos interesses do
Estado e do Capital para as condições necessárias ao desenvolvimento industrial, possibilitou o
atendimento a demandas presentes no movimento operário brasileiro. Em todo o governo
Vargas, foram formalizadas ações de consenso e coesão, de concessão e repressão sobre os
sindicato e o movimento operário.
“Há décadas os trabalhadores brasileiros lutavam pelo direito de férias, pela redução da
jornada de trabalho, pelo descanso semanal remunerado, pelo direito a greve, a liberdade de
organização, e entre outras bandeiras que pautavam a luta operaria” (Antunes, 2011, p. 82) A
formação de sindicatos nas indústrias passou a ser permitida como forma estratégica do Estado
em conter e evitar os movimentos grevistas.
O anarco sindicalismo exerceu uma forte influência especialmente nos primeiros anos do
sindicalismo no Brasil. Predominou as ideias anarquistas nas pautas de luta do movimento
operário brasileiro, cuja influência derivava da corrente de Bakunin advinda da experiência da
Primeira Internacional. Como nos coloca Montaño e Duriguetto (2011) não podemos deixar de
considerar que a classe operária brasileira se forma a partir de fortes influências e concepções
políticas e ideológicas e culturais de operários imigrantes europeus que já haviam em outros
momentos, tido contato com as lutas operárias e que acabam por influenciar de forma direta as
formas de organização dos trabalhadores de forma especial os anarquistas.
No entanto, quando os governantes se veem ameaçados pela organização dos
trabalhadores brasileiros sob influência organizativa dos imigrantes europeus, se criam
estratégias para expulsão destes do território brasileiro alegando que a segurança nacional
estava sendo comprometida.
Conforme Giannotti (2007), encontramos uma visão anarquista principalmente entre os
operários da primeira fase da industrialização. Na visão anarquista os sindicatos eram a forma
mais importante de organização dos trabalhadores. A principal forma de luta era a “ação direta”:
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lutas espontâneas com o máximo de autonomia para cada organização operaria. Recusavam a
ideia de qualquer central sindical. O máximo que admitiam eram as confederações que não
impusessem suas decisões e assim respeitassem as decisões autônomas das bases.
Destaca‐se neste contexto como instrumento formador e unificador da consciência da
classe operária no Brasil, a criação de uma imprensa operária, a qual comportava vários jornais
operários vinculados e comprometidos com a difusão das ideias e lutas dos trabalhadores onde
de acordo com Giannotti (2007), os primeiros anos da história da classe operária no Brasil, é
marcado pelo nascimento e circulação de pequenos jornais operários nas fábricas. Jornais estes
escritos por militantes do movimento operário que lutavam e reivindicava por pautas referentes
ao seu dia‐a‐dia de trabalho, que vislumbravam ganhar força, melhorar as condições nos postos
de trabalho, reduzir a jornada intensa de trabalho e também o direito de acesso a uma folga
semanal remunerada.
Foi de excepcional importância organizações como a Confederação Operária Brasileira
(COB), uma espécie de central sindical, que significava um organismo unificador da luta operária
no Brasil, além da criação de diversas federações operárias como a de São Paulo, a do Rio de
Janeiro e outras.
Com a Revolução Russa de 1917, radicalizou‐se e aumentou significativamente as lutas
operarias no cenário nacional e levou a criação do Partido Comunista do Brasil. Foi a partir da
criação do Partido Comunista brasileiro em 1922, que as ideias anarquistas passaram a perder
terreno na disputa de influência sobre os trabalhadores, de forma que na década de 1930 a
tendência comunista passa a ser a mais forte sobre o movimento operário brasileiro, de forma
que para os comunistas os sindicatos deveriam fazer a luta focada na economia para assim
desencadear a luta política.
Incidiu ainda sobre o movimento operário brasileiro a tendência católica (os “amarelos”) no
final da Primeira Guerra Mundial, (Giannotti, 2007), se dando principalmente pelo
reordenamento do Bloco Católico no Brasil a fim da reconquista da influência política e ideológica
sobre o Estado e a Sociedade no governo Vargas, tendo sido coincidente com os objetivos
integralistas do citado governo na falsa retórica da conciliação de classe no mantimento da
harmonia social.
A política trabalhista de Vargas, principalmente no Estado Novo foi no sentido de
orientar ou manipular a força política do operariado em formação. Ao mesmo tempo,
visava combater, submeter, reprimir ou suprimir os movimentos políticos que já se
haviam desenvolvido bastante nos meios operários: anarquista, socialista, comunista,
trotskista. (Ianni, 1994, p.109) apud (Montano e Duriguetto, 2011, p. 238)

Em final dos anos 1950 e começo da década de 1960, temos um aprofundamento do
desenvolvimento industrial no país, e um aumento do número de componentes da classe
operária urbana em função dos altos índices de êxodo rural, onde o Brasil “entre 1960 e 1980 [...]
29 milhões de brasileiros deixam o campo para as cidades” (GIANNOTTI, 2007, p. 161). E
concomitante a isso, temos um aprofundamento das desigualdades geradas pela forma como
esse Desenvolvimento industrial era gerido.
Com o estancamento do desenvolvimento econômico em meados de sessenta e com as
reconfigurações políticas do início da mesma década, e a ascensão de governos nacional
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populares em vários países da América Latina, inclusive no Brasil com Jânio Quadros, coexiste em
luta incessante movimentos populares, incluindo‐se aí o protagonismo do movimento operário,
que luta em articulação com outros seguimentos sociais por reformas de base em todas as
esferas.
Nesse período, no campo da organização sindical, temos a criação do Comando‐Geral dos
Trabalhadores (CGT), que avança na constituição de uma central de trabalhadores e em 1963,
ocorre a celebre greve dos 700 mil operários em São Paulo, uma das maiores manifestações
grevistas de toda a história do movimento operário brasileiro. (Antunes, 1985) apud (Montaño e
Duriguetto, 2011).
Com o golpe e a implantação do governo militar, cujo conteúdo repressivo foi significativo,
na contenção das reivindicações e greves alavancadas, houve de acordo com Antunes uma
“longa noite do sindicalismo brasileiro” onde foi segundo Montaño e Duriguetto (2011) criado
legislações de controle das greves e a política de arrocho salarial, ao mesmo tempo da abolição
da estabilidade do emprego e a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
contexto em que se manteu os baixos níveis salariais e aumentou a rotatividade da mão de obra.
Quanto as organizações sindicais, estas assumiram a conotação de locais de prestação de
serviços assistenciais via parceria com o Estado, e burocratizaram‐se em detrimento dos decretos
que regulavam a sua atuação enquanto instância de mobilização social dos trabalhadores.
Porém, segundo Montaño e Duriguetto (2011), muitas vezes de forma clandestina os
trabalhadores se organizaram nos locais de trabalho promovendo operações tartarugas e
diversos movimentos grevistas de pequena duração.
No contexto internacional, o final da década de 1960, especificamente em 1968, ocorre o
“maio francês” ou maio 68, onde sucederam grandes mobilizações em toda a Europa, nos
Estados Unidos e na América Latina, esta última, estando passando por fortes e impactantes
políticas militares implantadas pelas ditaduras militares latino‐americanas. Mas foi na França a
expressão maior de radicalidade desse movimento com o estabelecimento de uma aliança entre
trabalhadores e estudantes em mobilizações contra o contexto ideopolítico e socioeconômico em
que o mundo se encontrava, paralisando assim todo o país.
No que se refere ao Movimento Operário, “no Brasil as greves deflagradas em 1968 tiveram
um claro sentido de confronto tanto à ditadura militar, que cerceava a liberdade e a autonomia
sindicais, quanto à sua política econômica, fundada na superexploração do trabalho” (Antunes,
2011, p.115). Foi no início de 1968 que a luta operária voltou com mais força e ofensividade
destacando‐se uma greve em Contagem Belo Horizonte ‐ MG, onde se fez algumas concessões
frente as reivindicações trabalhistas em função da surpresa que o regime militar teve com “o
ressurgimento do movimento operário no Cenário Político”. Tendo havido ainda em julho de
1968, em Osasco os operários fizeram uma greve legendária, mas que teve um resultado
diferente da grave de Contagem, tendo havido forte repressão militar, inclusive para com
manifestações grevistas posteriores. (ANTUNES, 2011).
Na segunda metade da década 70, desencadeia‐se a crise da autocracia burguesa, em
função do contexto macroeconômico e social pelo qual passava o mundo com a crise capitalista e
o reaparecimento do movimento operário na cena política da América Latina.
Houve grandes greves, especialmente no Brasil, pela abertura política e contra a política
econômica decadente da ditadura militar, destacando a formação do polo industrial dos
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metalúrgicos do ABC paulista. É por acúmulos políticos da década de 1970, que surge em 1980 o
Partido dos Trabalhadores – PT e em 1983 a CUT ‐ Central Única dos Trabalhadores que se
caracterizou por um sindicalismo classista autônomo e independente do Estado que atuava na
defesa da democracia sindical; da unidade da classe trabalhadora; liberdade e autonomia
sindicais organização por local de trabalho ao mesmo que defendia uma sociedade sem
exploração onde se efetive a democracia política, social e econômica. A CUT se constituiu como
referência para organizar as lutas da classe trabalhadora no que diz respeito a mobilizações e
greves em geral (Montaño e Duriguetto, 2011).
Porém, no contexto neoliberal em meados da década de 1990, o movimento operário de
forma geral sofre inflexões no que diz respeito ao seu potencial organizativo a as suas
mobilizações, agora fragilizadas mais do que nunca pela flexibilização e desregulamentação das
relações de trabalho, de forma que a própria CUT passa a apresentar uma perspectiva política de
um sindicalismo propositivo, de negociação aderindo à proposta de atrelamento ao governo.
Segundo (Giannotti, 2007) a partir de 1992, as greves diminuíram fortemente e, em 1999, o
montante de greves e grevistas chegou a ser 2% dos vinte milhões de 1989.
O século XXI é marcado pelo aprofundamento das consequências da reestruturação
produtiva que acarretou o desemprego estrutural e a fragilização da classe trabalhadora, em
função da flexibilização e terceirização postas às relações de trabalho engendradas pelo modelo
Toyotista de produção, no qual as formas clássicas de organização como sindicato e partido vem
enfrentado dificuldades de se reconfigurar frente a ofensiva ideopolítico do neoliberalismo e a
reconfiguração do perfil de trabalhador na atualidade. Nisso o próprio movimento operário
encontra dificuldades de organização devido a heterogeneização da classe.
Vem ocorrendo diante disso, novas formas de enfrentamento reivindicatório que se
caracteriza por mobilizações esporádicas que não necessariamente em sua grande maioria se
encontram atreladas a sindicatos ou partidos, mas que refletem direta ou indiretamente o
antagonismo de classe e a opressão de uma classe sobre a outra.
Nesse contexto, de questionamento das estruturas sociopolíticas e ideoculturais impostas
pela dinâmica capitalista, influenciados pela experiência do maio 68, emergiu um debate acerca
das reconfigurações assumidas pelas formas de organização da classe, onde as organizações
tradicionais como sindicatos e partidos, passam a ser secundarizadas em função do seu
enrijecimento para com novas demandas vindas com as complexificações das relações sociais,
promovidas pela própria reconfiguração do capital sob a ótica da reestruturação produtiva
iniciada em meados da década de 1970.
Ascende no debate conceitual, os chamados “Novos Movimentos Sociais”, que segundo
concepções distintas estes não localizam suas pautas no cerne do conflito capital trabalho (pela
alegação do próprio processo de desproletarização) e não organizam‐se em sindicatos ou
partidos, diferenciando‐se por isso de movimentos sociais clássicos como o movimento operário
de organização sindical ou partidária.
Porém, cabe ressaltar, que se trata de movimentos que transcendem a mera reivindicação
clássica que desrespeito a esfera produtiva, situando‐se também com demandas culturais,
políticas, ideológicas, e não se organizando em sindicatos ou partidos, pela própria crítica que
fazem as configurações assumidas por essas formas de organização atualmente.
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Sendo assim, “têm por vezes o objetivo ou a função de ser um complemento das lutas de
classes dos movimentos clássicos (somando‐se a essas lutas), e outras vezes são vistos como
alternativos aos movimentos de classes tradicionais e aos partidos políticos de esquerda
(substituindo tais lutas)”. (Montaño e Duriguetto, 2011, p. 248).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foram inúmeras as pautas, as formas de organização e o número de greves e
manifestações empreendidas pelo movimento operário brasileiro, sendo necessário pesquisas de
maior alcance para um maior relato e compreensão da história do movimento operário brasileiro
e do sindicalismo no Brasil.
No presente trabalho, pela sua própria limitação de abrangência, não foi possível abarcar
todas as formas de organização e todos os momentos reivindicativos da classe trabalhadora no
Brasil. Entretanto procuramos de forma sucinta, compreender alguns dos principais momentos
em que se processaram as pautas, influências e formas de organização do operariado no país.
O movimento operário brasileiro, entre os mais variados contextos, desenvolveu pautas e
formas políticas de organização da classe, que eram resultado direto das necessidades postas
pela opressão e exploração das condições de vida e de trabalho da massa de trabalhadores
urbanos.
Diante do contexto do século XXI, com os resultados desastrosos da reestruturação
produtiva, encontramos um movimento operário cuja organização já não é tão combativa, mas
pauta‐se na aliança com o governo e se delineia por uma estrutura combativa fragilizada pela
atual conjuntura política e econômica.
No entanto, ao mesmo tempo presenciamos uma ascensão de movimentos de massa em
todos os países do mundo, que se opõe ferrenhamente a atual conjuntura posta pela ordem do
capital, e que são compostos por diversas e inúmeras categorias de trabalhadores, dos operários
aos professores, dos universitários aos jovens desempregados.
Nesse contexto de barbárie social, onde se prolifera o crime e a acumulação de capital
que cada vez mais onera as condições de vida e de trabalho da classe que vive do trabalho, se
radicaliza manifestações em massa que transcendem os partidos e sindicatos que até então eram
a forma de organização que predominava entre os manifestantes e grevistas.
Essas manifestações, em suas pautas reivindicativas transcendem as opressões e
explorações produzidas pelo capital na esfera produtiva, mas também centram‐se nas opressões
produzidas na esfera da reprodução social, como as opressões de raça/etnia, gênero,
nacionalidade e outras que até então não eram encaradas pelo sindicatos.
Outro aspecto importante, é considerar que predominantemente as manifestações e
greves atuais no Brasil, são engendradas em sua grande maioria não mais por clássicas
categoriais como a dos metalúrgicos e outras pertencentes diretamente a esfera da produção
social, mas agora por servidores públicos, destacando‐se a área da educação, que no presente
contexto se encontram em melhores condições de greves e manifestações em detrimento da
maior segurança no posto de trabalho da esfera estatal do que os trabalhadores das empresas
privadas que são no presente contexto, extremamente fragilizados e submetidos a condições
instáveis de emprego.
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RESUMO
Este artigo analisa a implantação de uma
política educacional adotado no Governo Dilma Roussef
com o objetivo de expandir a oferta de educação
profissional e tecnológica, por meio de programas,
ações e de assistência técnica e financeira. O foco do
estudo está relacionado na verificação e funcionamento
dessa política dentro do IFAM‐Campus‐Lábrea, cabendo
analisar sucintamente a qualidade do ensino, o índice de
satisfação dos alunos e a gestão local do programa. Os
resultados mostram que houve impacto positivo dentro
das variáveis analisadas. Quanto a análise do grupo
gestor houve bons resultados diante da prestação de

relatórios, comprometimento com o programa,
cumprimento da carga horária e interesse de contribuir
para o desenvolvimento do programa, além da boa
publicidade em relação ao programa. Em suma conclui‐
se que houve impactos positivos, porém existem
algumas situações negativas tais como: a desordem em
relação às pré‐matrículas dos alunos, o corporativismo
na hora da pré‐matrícula e ainda a situação do emprego.
Todos os alunos entrevistados que já realizaram outros
cursos ainda não está exercendo a sua profissão.

PALAVRAS‐CHAVE: PRONATEC, IFAM ‐ Campus Lábrea, IMPACTOS.

TITULO EM INGLÊS
ABSTRACT
This article examines the implementation of an
educational policy adopted in the Rousseff government
with the aim of expanding the provision of professional
and technical education through programs, activities,
and technical and financial assistance. The focus of the
study is related verification and operation of this policy
within the IFAM ‐ Campus ‐ Lábrea, leaving briefly
analyze the quality of teaching, the level of satisfaction
of the students and the local management of the
program. The results showed a significant positive
impact within the variables. As the analysis of the
management group there were good results on the

provision of reports, commitment to the program,
compliance with the hours of interest and contribute to
program development, besides the good publicity for
the program. In summary it is concluded that there were
positive impacts, but there are some negative situations
such as: disorder in relation to the pre ‐ enrollment
students, corporatism at the time of pre ‐ registration
and also the employment situation. Not all interviewed
students who have already performed other courses are
doing their job.

KEY‐WORDS: PRONATEC, IFAM‐Campus‐Labrea, IMPACTS.
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Impactos Causados pelo Programa PRONATEC no IFAM – Campus Lábrea
INTRODUÇÃO
O PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) foi instituído
pela lei 12.513 de 26.10.2011 tendo como finalidade ampliar a oferta de vagas da educação
profissional e tecnológica, por meio de programas, projetos, ações de assistência técnica e
financeira. O IFAM Campus‐Lábrea com o intuito de democratizar tais ofertas de cursos,
incorporou tal programa através de termo de cooperação com o FNDE e o Ministério da
Educação.
O programa atende prioritariamente os estudantes do ensino médio da rede pública,
inclusive PROEJA, trabalhadores, beneficiários de programas federais de transferência de renda e
estudantes que tenha cursado o ensino médio em escola da rede pública ou em instituições
privadas na condição de bolsista integral. Este trabalho tem como diagnóstico, investigar os
impactos causados pela implantação do Programa no IFAM Campus‐Lábrea, verificando o índice
de satisfação dos alunos, a qualidade do ensino, o índice de publicidade do programa e a análise
de gestão do Programa.
MÉTODO
Para compreender e analisar os impactos causados pelo programa no IFAM‐Campus
Lábrea foi realizado um levantamento bibliográfico, fazendo revisão dos principais objetivos do
programa ocorrido no âmbito da política pública educacional do atual governo federal.
Continuamente ao levantamento bibliográfico foi realizado o levantamento de dados primários,
através da aplicação de questionário na comunidade local, comunidade acadêmica do PRONATEC
no IFAM, o corpo docente e técnico administrativo da instituição. Para realizar tal diagnóstico, o
modelo foi de forma aleatória. Não houve números populacionais significativo para esta análise,
havendo pequenos grupos citados acima, o qual denominou‐se de amostras. A amostragem que
é o processo de escolha dos indivíduos que pertenceram à amostra, como citado anteriormente
foi feito de forma aleatória, resultando no seguinte quadro:
QUADRO 01. Quantidade de Amostra da pesquisa
DISCRIMINAÇÃO DA AMOSTRA

QUANT.DE AMOSTRAGEM

Comunidade Local

37

Comunidade Acadêmica PRONATEC

75

Docentes e Técnicos Adm. Institucional

24

AMOSTRAGEM GERAL

136

AS BASES TEÓRICAS DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS
O PRONATEC está ligado a uma série de ações que visam contribuir com a melhoria e
qualidade de vida das pessoas através da capacitação profissional. Diante deste fato faz‐se
assegurar a implantação de políticas públicas educacionais, no qual são as responsáveis por
garantir o cumprimento das metas. Segundo Marinho (2011) as políticas educacionais pertencem
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ao grupo das políticas públicas sociais do país. Este instrumento de implantação dos movimentos
e referenciais educacionais se faz presente através da legislação educacional.
O PRONATEC‐ Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego criado pela lei
12.513 de 26/10/2011 tem como objetivo: expandir, interiorizar e democratizar a oferta de
cursos de educação profissional técnica de nível médio presencial e a distância e de cursos e
programas de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; fomentar e apoiar a
expansão da rede física de atendimento da educação profissional e tecnológica; contribuir para a
melhoria da qualidade do ensino médio público, por meio da articulação com a educação
profissional; ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio do incremento
da formação e qualificação profissional; estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar
a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica. O campo da educação se tornou o
setor estratégico para a construção de um novo ser social, ressalta Bauer (2007) et al.
Nesse sentido Paulo Freire (2001) questiona três pontos cruciais: educação para a
qualidade, qualidade de educação ou educação e qualidade de vida. Coube ao autor fazer uma
reflexão abrangente sobre estes questionamentos. Para Freire não é propriamente um reflexão
crítica em torno da educação e qualidade que nos remete a educação para a qualidade,
qualidade da educação e educação e qualidade de vida e sim que não pode existir uma prática
educativa neutra, descomprometida a política.
Bauer (2007) et al, ainda enfatiza que o capitalismo colaborou para a diminuição do
espaço para o debate acadêmico e para a desqualificação dos críticos das reformas, tentando
levar à homogeneidade do pensamento, desqualificando assim, o marxismo, na mesma linha de
teses que anunciavam o fim da história, a crise da modernidade e o fim da sociedade do trabalho.
Historicamente, o Estado pouco se esforçou no combate às desigualdades sociais, estando ao
lado das elites, impedia o desenvolvimento da classe trabalhadora. Por muito tempo, a educação
era vista como formadora de mão de obra para o mercado de trabalho, porém dizia‐se
preocupada com a formação de um trabalhador que desenvolvesse novas competências, mas pra
que se ter um trabalhador competente, se o trabalho é realizado de forma técnica? Isso perdurou
por muito tempo, porém, hoje, os profissionais melhores remunerados, são aqueles que são
capazes de solucionar diferentes problemas que venham surgir no seu respectivo trabalho.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A investigação dos impactos causados pelo PRONATEC ficou condicionada a apreciação
dos alunos que fizeram os cursos oferecidos pelo programa, da comunidade local e dos
professores e técnicos administrativos da instituição. Diante do levantamento realizado com os
alunos sobre o índice de satisfação no programa (qualidade de ensino, incentivos de bolsas
disponibilidade de vagas e profissionais) pode‐se chegar ao seguinte resultado. Veja gráfico 01 a
abaixo:
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FIGURA 01. Doação de bolsas

FIGURA 02. Profissionais do Programa

FIGURA 03. Qualidade de Ensino
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A principal variável como meio de investigar o índice de satisfação dos alunos foi a
avaliação na qualidade de ensino onde 70,83% dos alunos entrevistados julgaram a qualidade de
ensino ótima, incluindo a avaliação dos profissionais do programa com um índice de 77%, bem
como a aceitação na doação de bolsas que atingiu 85%. Esse incentivo foi visto pelo índice de
desistência que é baixo, segundo o Comitê Gestor. Também foi considerada a crescente
demanda pelos cursos durante os meses de fevereiro a setembro. De acordo com os números, a
maioria dos alunos está completamente satisfeita com ensino oferecido, principalmente do que
tange na doação de bolsas de auxílio transporte e a alimentação escolar.
Teve‐se a curiosidade também em saber se algo mudou na vida dos estudantes que já
realizaram algum curso oferecido pelo PRONATEC. Em média 84% disseram que houve mudança
na sua vida, citando como exemplo, os conhecimentos adquiridos e a motivação para encontrar
um trabalho.
Outro fator relevante que contribui para medir o índice de satisfação dos alunos foi à
acessibilidade de vagas. Como observado no gráfico abaixo, 36% afirmaram que foi difícil
conseguir vaga no programa, pois alegam que a UNIDADE DEMANDANTE usava de
corporativismo na hora de selecionar os alunos, enquanto que 64% não tiveram dificuldade de
encontrar vagas. Dos 36% que alegam ter dificuldade em conseguir vaga, entre os alunos dos
cursos consultados, os que apresentaram mais dificuldade em adquirir as mesmas foram os do
curso de maquiador, foi diagnosticado que alguns alunos fizeram a matrícula para este curso,
mas seu nome aparecia em outro curso, fato que prejudicou o acompanhamento de alguns
alunos, que passaram a estudar depois de uma semana do início do curso.

FIGURA 04. Disponibilidade de vagas e atendimento ao aluno

Ainda para atender um dos primeiros objetivos, foi pesquisado com os alunos
entevistados o indíce de atendimento ao aluno. Quase 90% dos alunos afirmaram ter recebido
bom atendimento por parte da equipe gestora do programa. Dos que não receberam
atendimento somente 10% alegam não ter tido informações suficientes que tirassem as suas
dúvida, principalmente em relação a bolsa do vale transporte.
Quanto a divulgação do programa foi feito um levantamento com os comunitários locais e
alunos, no qual 73% falaram já conhecer o programa, enquanto 27% disseram nunca ter ouvido
falar. O gráfico 03 mostra o nível de publicidade do programa.
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A maioria dos alunos entrevistados está no programa há pouco tempo, por isso não
conhecem as origens do PRONATEC e nem seus objetivos. Já os alunos que responderam que
sabem como funciona o programa, são aqueles que já tiveram contato direta ou indiretamente
com o programa. Dos quais 68,5% dos alunos estão no PRONATEC pela primeira vez, enquanto
31,5% já fizeram outros cursos do programa. Esses índices mostram que o PRONATEC está
sempre recebendo novos alunos, ou seja, cada vez mais pessoas estão se interessando pelo
programa.

FIGURA 05. Índice de publicidade do programa

Foi questionado, também, o meio de comunicação com o qual foi utilizado para atingir a
população. A internet, a televisão e o rádio foram os mais citados, também existindo
comentários entre os comunitários.
E para atender o último objetivo deste trabalho, coube fazer a análise do grupo gestor,
essa análise foi feito por professores, técnicos administrativos e chefias locais da instituição. Os
principais fatores relevantes foi o cumprimento das propostas, o esforço em contribuir para o
desenvolvimento do programa, a prestação de relatórios e o cumprimento da carga horária.
Abaixo está descrito a avaliação do Comitê Gestor, onde:
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FIGURA 06. Avaliação do Grupo Gestor

Pode‐se afirmar que 77% dos entrevistados afirmam que o Comitê Gestor cumpre com a
proposta do programa, 90% diz que o grupo contribui para o desenvolvimento do programa,
além de 68% afirmar que há a prestação de relatório de interesse do IFAM, afora o cumprimento
da carga horária que chega a torno de 90%.
Diante da avaliação final do comitê, o resultado pode ser bem visualizado no gráfico 04
abaixo, onde 48% dos entrevistados avaliam o Comitê Gestor como bom, enquanto que 38%
estimam como ótimo, 10% dizem que a gestão do Comitê é regular e cerca de 4% alegam que é
ruim.
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FIGURA 07. Avaliação final do Comitê Gestor

CONCLUSÕES
Dentre todas as variáveis analisadas observa‐se um impacto positivo na implantação do
PRONATEC no IFAM‐Campus Lábrea. A satisfação dos alunos ultrapassa a média esperada, a
qualidade de ensino e os profissionais do programa, assim como a sua publicidade. Existem
algumas situações negativas tais como: a desordem em relação às pré‐matrículas dos alunos, o
corporativismo na hora da pré‐matrícula e ainda a situação do emprego. Todos os alunos
entrevistados que já realizaram outros cursos ainda não está exercendo a sua profissão.
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RESUMO
A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda à
integração da medicina tradicional a medicina
alternativa nos sistemas públicos de saúde. As políticas
públicas relacionadas às plantas medicinais avançaram
significativamente nos últimos anos com a Política
Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF).
Considerando a importância da Fitoterapia como
alternativa ao tratamento de doenças na atenção Básica
e a PNPMF, o objetivo deste estudo foi realizar um
levantamento acerca da utilização implementação da
PNPMF na rede pública de Municípios da Zona da Mata
Sul de Pernambuco. O estudo foi realizado em feiras

livres convencionais e agroecológicas. A ferramenta
metodológica utilizada foi a entrevista semiestruturada,
composta por um questionário com 25 perguntas
realizadas individualmente com os gestores de Saúde e
Agricultura em cada Município. Foi constatado que 70%
dos agentes de saúde entrevistados não conheciam a
PNPMF. Em relação aos gestores municipais, apenas
dois (50%) citaram conhecer a PNPM e seus objetivos.
Apesar do interesse, fica evidente a falta de
conhecimentos e instrumentos para operacionalizar a
fitoterapia nas redes públicas conforme precede a
PNPMF.

PALAVRAS‐CHAVE: Plantas medicinais, rede pública, PNPMF

National Policy and Medicinal Plants Fitoterápico: Herbal Medicine at Public Zone of
Municipalities of South Mata of Pernambuco.
ABSTRACT
The World Health Organization ( WHO ) recommends
the integration of traditional medicine alternative
medicine in public health systems . Public policies
related to medicinal plants have advanced significantly
in recent years with the National Policy on Medicinal
Plants and Herbal Medicines ( PNPMF ) . Considering the
importance of herbal medicine as an alternative to
treatment of diseases in primary care and PNPMF , the
aim of this study was to conduct a survey on the use of
implementation PNPMF in public Municipalities of the
South Forest Zone of Pernambuco . The study was

conducted in conventional and agroecological fairs . The
methodological tool was the semi‐structured interview
consisting of a questionnaire with 25 questions
individually conducted with managers of health and
agriculture in each county. It was found that 70 % of
agents surveyed did not know the health PNPMF . In
relation to municipal managers , only two ( 50 % ) cited
the PNPM and meet your goals . Despite the interest ,
there is an evident lack of knowledge and tools to
operationalize phytotherapy in public networks as
precedes
PNPMF.
.

KEY‐WORDS: Herbal medicine, public network, PNPMF
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Política Nacional de Plantas Medicinal e Fitoterápico: Fitoterapia na rede pública de Municipios
da Zona da Mata Sul de Pernambuco.
INTRODUÇÃO
As plantas medicinais desde o início da história da humanidade são utilizadas na cura das
doenças por diferentes civilizações (LIMA, 2006, BARATA, 2007).
A Fitoterapia é uma prática terapêutica milenar, presente em todas as sociedades
humanas. Sendo utilizada e documentada por seu valioso conhecimento tradicional e popular
decorrente de sua rica diversidade étnica e cultural. A tradição do seu uso contribui
enormemente com o surgimento de medicamentos inovadores. O Brasil pela sua grande
biodiversidade e amplo patrimônio genético, em grande parte não explorada, apresenta um
enorme potencial de crescimento neste promissor setor (ANVISA, 2005).
A planta medicinal é definida como uma espécie vegetal, cultivada ou não, utilizada com
propósitos terapêuticos, denominando‐se planta fresca aquela coletada no momento de uso e
planta seca a que foi precedida de secagem, equivalendo à droga vegetal (BRASIL, 2006). A
legislação sanitária brasileira define fitoterápico como o medicamento obtido empregando‐se
exclusivamente matérias‐primas ativas vegetais. (BRASIL, 2006; ANVISA, 2005).
Práticas não convencionais de atendimento primário a saúde como a fitoterapia ganham
espaço em todo o mundo complementando a medicina alopática tradicional. O uso popular
dessas plantas utilizadas como fármacos naturais pelas populações locais representa em muitos
casos a única alternativa viável para o tratamento de doenças. (AMOROZO, 2002;
SOUZA; FELFILI, 2006). Essa situação é mais evidente nos países em desenvolvimento,
onde a maior parte da população não tem acesso aos medicamentos e faz uso secular de
plantas (OMS, 2008).
A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda à integração da medicina tradicional a
medicina alternativa nos sistemas públicos de saúde. Desta forma, as políticas públicas
relacionadas às plantas medicinais avançaram significativamente nos últimos anos, através da
aprovação da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF).
Esta política tem como diretriz o uso sustentável da biodiversidade, valorização do
conhecimento tradicional das comunidades e o fortalecimento da agricultura familiar. Sendo
este setor, beneficiado através do fornecimento de matéria‐prima para produção de
fitoterápicos. Além disto, a PNPMF permite aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) o
acesso a tratamentos com fitoterápicos na atenção básica.
Atualmente, 71 espécies de plantas medicinais estão sendo estudadas com possibilidade
de gerar produtos fitoterápicos de interesse ao SUS para uso na atenção básica. Sendo, 12
medicamentos fitoterápicos atualmente oferecidos pelo Sistema Único de Saúde como por
exemplo: Cynara scolymus (Alcachofra), Glycine max (Soja ‐ isoflavona), Harpagophythum
procumbens (Garra‐do‐diabo), Schinus terebinthifolius (Aroeira‐da‐praia), Uncaria tomentosa
(Unha‐de‐gato), Maytenus ilicifolia (Espinheira‐santa), Mikania glomerata (Guaco), Aloe vera
(Babosa), Salix Alba (Salgueiro), Rhamnus purshiana (Cáscara‐sagrada), Mentha x piperita
(Hortelã) e Plantago ovata Forssk (Plantago). Todos financiados com recursos da União, estados e
municípios, e registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (BRASIL 2006; VEIGA‐
JUNIOR, 2008; SILVA; MORAES, 2008).
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

2

Apesar de criada desde 2006, a PNPMF vem sendo implementada de forma morosa em
grande parte dos municípios brasileiros. Desta forma, o objetivo deste trabalho será realizar um
estudo acerca da utilização da Fitoterapia e implementação da Política Nacional de Plantas
Medicinais e Fitoterápicos na rede pública de Municípios da Zona da Mata Sul de
Pernambuco.
METODOLOGIA
O estudo foi realizado em feiras livres convencionais e agroecológicas dos municípios de
Barreiros, Tamandaré, Sirinhaém, Rio Formoso e São José da Coroa Grade. Ambos, localizados na
Zona da Mata Sul do Estado de Pernambuco. Até o presente momento, foram visitados os
Municípios de São José da Cora Grande, Barreiros, Tamandaré e Rio Formoso.
Para avaliar o conhecimento acerca da PNPMF, utilização de fitoterápicos e levantamento
etnobotânico, a ferramenta metodológica utilizada foi utilizada uma entrevista semi‐estruturada,
composta por um questionário com 25 perguntas realizadas individualmente com os gestores de
Saúde e Agricultura em cada Município (Secretário de Saúde, Secretário de agricultura, agentes
de saúde e população local). Sendo esclarecido com os mesmos o objetivo do estudo e solicitado
à assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido (ALBUQUERQUE et al., 2008). As
perguntas formuladas foram objetivas e tendo ênfase a PNPMF, utilização de plantas
medicinais/fitoterápicos (origem, forma de obtenção, utilização, cultivo, tradições,
beneficiamento, indicação terapêutica e armazenamento) e perfil dos usuários. Todas as
variáveis forão analisadas de acordo com a frequência e número de citações.
Para a análise dos dados foi utilizado o programa Microsoft Office Excel® 2010, sendo
realizada a estatística descritiva a partir da codificação por tabulação simples, distribuição de
porcentagens, tabelas e figuras.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi constatado dentre os 57 agentes de saúde entrevistados nos Municípios de São José,
Barreiros, Tamandaré e Rio Formoso um conhecimento parcial sobre a PNPMF. Sendo os
Municípios de São José e Barreiros apresentando um conhecimento dos agentes de saúde de
70% sobre a PNPMF. No Município de Tamandaré foi observado um desconhecimento de todos
os entrevistados. Essas informações refletem a importância de uma maior difusão das políticas
relacionadas a plantas medicinais e fitoterápicas, especialmente com os profissionais das redes
públicas de saúde municipais (Tabela 1.).
O Município de Rio Formoso apresentou o maior número de entrevistados que utilizam
ou verificam a utilização de plantas medicinais pela população local. Praticamente, em todos os
Municípios visitados os entrevistados mostraram um desconhecimento sobre a possibilidade de
uso da fitoterapia pelo SUS na atenção básica.
Entretanto, grande parte dos entrevistados demonstrou grande interesse em conhecer
melhor a PNPMF e a fitoterapia disponibilizada pelo SUS a população local. O efeito colateral pela
utilização de plantas medicinais foi citado em três municípios, ressaltando o cuidado que deve‐se
ter na utilização de plantas medicinais ou prescrição de fitoterápicos (Tabela 1.).
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Tabela 1. Entrevista semiestruturada realizada com agentes de saúde dos Municípios de São José
da Coroa Grande, Barreiros, Tamandaré e Rio Formoso.
Municípios

Entrevistados

Conhece

Utilização das

Conhece as

A fitoterapia é

Observou

(agentes)

a PNPMF

plantas

Plantas do SUS

importante

efeito

(observação)

colateral

São José

09

07

07

02

09

04

Barreiros

08

06

07

04

07

01

Tamandaré

14

0

10

02

12

0

Rio Formoso

26

08

17

02

24

05

Atualmente, 12 medicamentos fitoterápicos são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde.
Sendo eles, Cynara scolymus L. (Alcachofra), Glycine max (L) Merr. (Soja), Harpagophythum
procumbens D.C. (Garra‐do‐diabo), Schinus terebinthifolius Raddi. (Aroeira‐da‐praia), Uncaria
tomentosa (Willd) D.C. (Unha‐de‐gato), Maytenus ilicifolia Martius et Reissek (Espinheira‐santa),
Mikania glomerata Spreng (Guaco), Aloe vera (L.) Burm. F. (Babosa), Salix Alba L. (Salgueiro),
Rhamnus purshiana D.C. (Cáscara‐sagrada), Mentha piperita L. (Hortelã) e Plantago ovata Forssk
(Plantago). Todos estes Financiados com recursos da União, estados e municípios, os
medicamentos podem ser manipulados ou industrializados, e devem possuir registro na Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (SILVA e MORAES, 2008; SUS, 2013).
A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda à integração da medicina tradicional
com a medicina alternativa nos sistemas públicos de saúde com foco na atenção básica. Assim, as
políticas públicas relacionadas às plantas medicinais deveriam estar bem mais difundidas nas
redes públicas municipais, em particular, tendo como suporte a Política Nacional de Plantas
Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) (OMS, 2008).
Em relação aos gestores municipais, dentre os quatro municípios visitados, apenas dois
citaram conhecer a PNPM e seus objetivos. Entretanto, apenas no Município de Rio Formoso foi
verificado uma ação no âmbito de plantas medicinais a anos atrás que atualmente não existe
mais. Foi possível observar que todos os gestores apresentam interesse na Fitoterapia em seu
município, porém, fica evidente ainda a falta de maiores conhecimentos ou instrumentos para
operacionalizar a fitoterapia em suas redes públicas conforme precede a PNPMF (Tabela 2.).
Tabela 2. Entrevista semiestruturada realizada com gestores de saúde dos Municípios de São
José da Coroa Grande, Barreiros, Tamandaré e Rio Formoso.

Municípios

Tipo de
gestor
(cargo)

Conhece

O município

Apresenta

Você acha

Utiliza plantas

Conhece

os

apresenta

interesse

important

medicinais ou

a PNPMF

objetivos

ação

no governo

ea

fitoterápicos

da
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Política

São José

Secretário
de saúde

Barreiros

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

Secretário
de saúde

Rio Formoso

NÃO

Secretária
de saúde

Tamandaré

NÃO

Secretário
de saúde

Em relação aos gestores municipais, dentre os quatro municípios visitados, apenas dois citaram
conhecer a PNPM e seus objetivos. Entretanto, apenas no Município de Rio Formoso foi
verificado uma ação no âmbito de plantas medicinais a anos atrás que atualmente não existe mais.
Foi possível observar que todos os gestores apresentam interesse na Fitoterapia em seus município,
porém, fica evidente ainda a falta de maiores conhecimentos ou instrumentos para operacionalizar
a fitoterapia em suas redes públicas conforme precede a PNPMF.
CONCLUSÃO
As ações decorrentes da Politica Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos,
manifestadas em um Programa, são imprescindíveis para a melhoria do acesso da população a
plantas medicinais e fitoterápicos. Permitindo o desenvolvimento tecnológico desta cadeia, além
da valorização da biodiversidade brasileira. Paralelo a isto, também surge a importância de
valorizar e preservação o conhecimento tradicional das comunidades que detém o conhecimento
sobre o cultivo e utilização das plantas medicinais.
Os municípios estudados demonstraram não ter conhecimento acerca da PNPMF em sua
plenitude através dos seus gestores e agentes de saúde. Entretanto, mostram interesse em
iniciar ações voltadas a este setor. Em particular valorizando a agricultura familiar local e
população conforme preconizado pela OMS e a PNPMF.
O presente estudo iniciou um processo de sensibilização junto aos gestores Municipais
acerca das políticas setoriais voltadas a cadeia produtiva das plantas medicinais. A
operacionalização desta cadeia no âmbito municipal parecer ser hoje o principal entrave.
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