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As diversas esferas de regulação do trabalho incluem a formação para o trabalho 

e o exercício de ofícios e profissões. Desta forma, a Classificação Brasileira de 
Ocupações – fruto uma parceria entre Ministério do Trabalho e Organização 
Internacional do Trabalho em fins da década de 1970 – se constitui em um 

documento que normatiza, reconhece, nomeia e estrutura por códigos e 
posições as ocupações do mercado de trabalho no Brasil. A partir de uma análise 
da estrutura e das transformações deste documento, proponho uma análise das 

formas de organização discursiva e dos vocabulários associados às ocupações 
ligadas à agricultura no intuito de problematizar em que medida a flexibilização 
do trabalho atinge a formação e o reconhecimento de competências e ofícios 

deste segmento.  

Palavras-chave: Regulação, Ocupações, Classificação. 
 
 
 
 

Regulação do trabalho: bases teóricas e possibilidades de interpretação 

 

A busca de um olhar sobre regularidade e a construção de padrões de 

condutas no mundo do trabalho tem encontrado no conceito de regulação um 

importante ponto de apoio na tentativa de construir bases interpretativas seja 

sobre a própria regularidade ou pelo seu oposto: as mudanças. A busca por 

respostas sobre o funcionamento das diversas escalas de organização do 

trabalho e suas correlações com variáveis oriundas de diversas esferas da 

sociedade tem suscitado nas últimas décadas um intenso trabalho de sínteses 

teóricas e buscas por novos horizontes interpretativos que por vezes colocam 

em cheque barreiras disciplinares e institucionais.  

O conceito de regulação representa de certo modo este movimento. Como 

parte de um esforço que remonta ao nascedouro das ciências sociais, a tentativa 

de categorizar os grandes movimentos do capitalismo e as estruturas sociais que 



o sustentam, o conceito de regulação compreende uma busca pela dinâmica 

crise/estabilidade.  

 
É essa situação de não-crise, assegurando uma certa regularidade na reprodu- 
ção e expansão do modo de produção até que as contradições e as possibilidades 
formais da crise se manifestem, que permite que se delineie o conceito de 
regulação. Em outros termos, crise e regulação são dois momentos que se 
sucedem desde a ruptura em um dado padrão de reprodução e acumulação do 
capital que passa a exigir o restabelecimento de novos mecanismos de regulação 
para que o sistema volte a se expandir (CONCEIÇÃO, 1987, p.157).  

  

A crise, do ponto de vista econômico, acontece, pois, quando o modo de 

regulação dessa economia não mais garante a estabilidade de seu regime de 

acumulação. É a partir desta situação que novos arranjos passam a ser tecidos 

no interesse de estabilizar as relações. Há, então, a necessidade de construção 

de um modo de regulação e de um regime de acumulação. Mas o que é na 

prática social um modo de regulação? De que maneira estrutura e agência são 

tomadas neste esquema analítico? Qual o papel das institucionalidades no 

processo de regulação social do trabalho? É a partir destes questionamentos 

iniciais que pretendo destacar o conceito de regulação. 

 Destaca Elimar Pinheiro do Nascimento (1993) que a importação do 

conceito de regulação para as ciências sociais vem das ciências biológicas a 

partir de Gerard De Bernis e posteriormente por Lipietz, que define regulação de 

uma regulação social como “a maneira pela qual essa relação se reproduz, 

apesar de seu caráter conflitual, contraditório” (1988, p.195). Em escala macro, 

o conceito de regulação é importante no sentido de demonstrar como "fluxos de 

trocas regulares, normas sociais (padronizadas), procedimentos codificados e 

garantias de uma soberania única, eventualmente delegada aos Estados Locais" 

(Lipietz, 1985,p. 9), geraram diferentes padrões de regulação social do trabalho 

com diferentes impactos sociais, mas antes, coordenados em escala global. 

Assim, cada regime de acumulação materializa-se 

 

sob a forma de normas, de costumes, leis, redes reguladoras, que assegurem, 
através da rotina de comportamento dos agentes em luta uns contra os outros (na 
luta entre capitalistas e força de trabalho, na concorrência entre capitais), a 
unidade do processo, a obediência ao esquema de reprodução." (Lipietz, 1984, 
p.70). 

 



 O conceito de regulação, aliado ao de regime de acumulação1 busca, na 

chamada teoria francesa da regulação2, dar conta das dinâmicas entre indivíduo 

e sociedade na estabilidade de formas de organização da produção, da 

distribuição e dos papéis dos indivíduos e grupos no processo de acumulação 

do capital. Antes, o conceito de regulação pressupõe a plasticidade das relações 

sociais, como lembra Elimar P. do Nascimento, as quais são fruto de ações 

articuladas que assumem espações de reprodução e estabilidade no interior do 

sistema.  

 A regularidade dos processos sociais na teoria da regulação assume duas 

formas: “a reprodução ao longo do tempo, de uma relação social e a interação 

de trajetórias individuais de agentes perseguindo seus fins em função de uma 

representação comum que fazem desta interação” (NASCIMENTO, 1993, 

p.126). Assim, regularidade é pensada sempre em par com uma possibilidade 

de mudança, já que há a possibilidade de uma regularidade não se realizar. Do 

conceito de regulação nasce o do modo de regulação, entendido como o 

conjunto das formas institucionais, redes e normas explícitas ou implícitas que 

asseguram a compatibilidade de comportamentos no quadro de um regime de 

acumulação, em conformidade ao estado das relações sociais, apesar da 

contradições e do caráter conflitual das relações entre os agentes e os grupos 

sociais” (id., p.127).  

 No intuito de desenvolver ferramentas analíticas e variáveis a serem 

observadas, a teoria da regulação distingue formas institucionais que compõem 

o modo de regulação (organização da produção e da relação dos assalariados 

com os meios de produção além das modalidades de articulação com formas 

não-capitalistas de produção). Além das formas institucionais, são também 

consideradas importantes pelos teóricos regulacionistas: o Estado, a forma 

                                                           
1 O regime de acumulação, conforme Lipietz (1988; p. 15), "descreve a estabilização por um período muito 
longo da alocação do produto entre o consumo e a acumulação, o que implica uma certa correspondência 
entre a transformação das contradições da produção e a das contradições da reprodução dos assalariados, 
mas também certas modalidades de articulação entre o capitalismo e outros modos de produção, dentro 
de uma 'formação econômica e social nacional', entre o interior da formação econômica e social 
considerada e o exterior da mesma, etc. 
2 Entre os principais nomes vinculados à escola francesa da regulação estão Michel Aglietta, Robert 
Boyer, Benjamin Coriat, Alain Lipietz, Jacques Mistral e Jean-Pascal Benassy. Neste trabalho, o termos 
teoria da regulação e teoria francesa da regulação são tomados como sinônimos.  



monetária e a modo de adesão a sistema internacional. Elimar Pinheiro do 

Nascimento destaca de que maneira estas formas institucionais operam: 

 

i) A lei, a regra e o regulamento têm por vocação impor, através da coerção 
direta ou simbólica, um certo tipo de comportamento econômico aos grupos 
e indivíduos concernidos; 

ii) Os agentes privados ou coletivos temrinam por definir um certo número de 
convenções que regem seus engajamentos mútuos 

iii) A comunidade de um seistema de valor ou de representações é suficiente, 
por si só, para substituir a espontaneidade pela rotina (id., ibid). 

 

Para a finalidade deste trabalho, concentro-me num ponto específico desta 

forma institucional a fim de problematizar de que modo a regulação sobre a 

institucionalidade da estrutura ocupacional, suas nomeações, definições de 

habilitações e o modo pelo qual esta foi construída na Classificação Brasileira de 

Ocupações representa limites e possibilidades dentro de uma nova configuração 

do mundo do trabalho marcada pela flexibilização das relações. Um 

questionamento inicial que orienta este trabalho diz respeito às formas pelas 

quais a regulação do trabalho assume uma complexidade cada vez maior em 

novos arranjos institucionais e legislações. De que forma regulações similares 

em escala global orientam ou não as normatizações brasileiras a respeito da 

classificação ocupacional e da oferta de cursos técnicos profissionalizantes? 

Como o processo de produção dos documentos normatizadores brasileiros 

refletem a mudança nos padrões de regulação do trabalho? Tratarei de 

responder a estes questionamentos, focando numa parcela desta estrutura a 

qual venho estudando há algum tempo: as ocupações agrárias, que como será 

visto se desdobram num grande número de situações de trabalho e posições na 

estrutura ocupacional brasileira. 

 

As ocupações agrárias na CBO e a estrutura ocupacional no Brasil 
 
  

As ocupações agrárias no Brasil, marcadas inicialmente pelo ensino 

agrícola instituído no segundo reinado, a partir de 1875, são indicadores de uma 

situação de mudança do rural na sociedade brasileira. A partir de então, em nova 

fase de reordenamento das relações de trabalho, com o fim paulatino do trabalho 

escravo e reordenação da divisão regional do trabalho e da inserção brasileira 



na economia mundial, percebe-se a emergência de um novo papel na 

coordenação das atividades econômicas rurais. Há, assim, a formação de 

quadros dirigentes e técnicos até então inexistentes e que expressam o 

 

entrelaçamento entre saber, poder e reprodução social, por meio da fusão entre 
a ação política – no caso da preparação de gestores da produção agrícola de 
novo tipo – e a ação simbólica – por meio da elaboração de um “paradigma” de 
agricultura/agricultor modernos, entendido como capaz de estender as práticas 
do poder central para o país inteiro, assim como de reforçar com este os 
mecanismos da dominação sobre a chamada “população rural” (MENDONÇA, 
2004, p. 3).  

 

 A dimensão simbólica do ensino agrícola e da formação de agrônomos (a 

primeira profissão no rol de ocupações agrárias que viria a se desenvolver ao 

longo do século XX) que tinham por função a realização dos primeiros planos de 

pesquisa foi de fundamental importância, já que se vivia um momento em que 

se constituíam novos atores sociais que teriam um papel civilizador a ser 

desempenhado para a constituição de um novo padrão produtivo. A luta pela 

constituição de campos de atuação, reserva de mercado, controle da oferta de 

cursos e as disputas profissionais marcaram o desenvolvimento deste conjunto 

de conjunto de ocupações desde a década de 1930, configurando uma realidade 

complexa e típica representante do poder profissional na organização do mundo 

do trabalho (cf. MARQUES, 2009). 

 Numa busca nos títulos organizados3 pelo CONFEA, o Conselho Federal 

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, há os seguintes títulos relacionados às 

ocupações agrárias e o seu respetivo quantitativo de profissionais credenciados 

em território nacional em outubro de 2015: 

Engenheiro Agrônomo, 94.183; Técnico em Agropecuária, 55.579; Engenheiro 
Florestal, 13.144; Técnico em Agricultura, 7.036; Técnico Agrícola, 4.449; 
Engenheiro Agrícola, 3.069; Engenheiro de Pesca, 1.831; Técnico em Zootecnia, 
1.720; Técnico em Pecuária, 1.373; Técnico Florestal, 1.340; Técnico em Pesca, 
330; Tecnólogo em Agropecuária, 290; Técnico em Aquicultura, 217; Tecnólogo 
em Administração Rural, 190; Técnico em Agroecologia, 187; Engenheiro de 
Aquicultura, 159; Tecnólogo em Aquicultura, 99; Técnico em Cafeicultura, 85; 
Tecnólogo em Agricultura, 78; Tecnólogo em Agronomia, 67; Tecnólogo em 
Agroecologia, 66; Tecnólogo em Horticultura, 54; Tecnólogo em Fruticultura, 49; 
Tecnólogo em Heveicultura, 49; Técnico Rural, 46; Técnico em Piscicultura, 42; 

                                                           
3 Disponível online em  <www.cofea.org.br>, acesso em 29 de outubro de 2015. 

http://www.cofea.org.br/


Tecnólogo em Bovinocultura, 19, Tecnólogo em Celulose e Papel, 15; Tecnólogo 
em Agronegócios, 14; Tecnólogo em Silvicultura, 14; Técnico em Agronegócio, 
12; Técnico em Infraestrutura Rural, 12; Técnico em Frutas e Hortaliças, 10; 
Técnico em Pecuária, 7; Técnico em Fruticultura, 6; Técnico em Bovinocultura, 
4; Tecnólogo em Cafeicultura; Técnico em Celulose, 2; Técnico em Horticultura, 
2 e Tecnólogo em Produção de Grãos, 2.4 

 A partir destas quarenta ocupações registradas (e por vezes, alguns 

títulos são convertidos pelo CONFEA em uma ocupação diferente da 

nomenclatura do curso, o que dá uma noção da ainda maior variedade de cursos 

existentes na área), desenvolve-se uma estrutura de disputas por mercado na 

qual a regulação via normas do CONFEA e da Classificação Brasileira e 

Ocupações, têm papel fundamental no controle da oferta e demanda de mão-de-

obra.   

 Ferramenta na construção de estatísticas de emprego e desemprego 

(RAIS, CAGED e PME, principalmente), a Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO) se destina também “ao planejamento das reconversões e requalificações 

ocupacionais, na elaboração de currículos, no planejamento da educação 

profissional, no rastreamento de vagas, e dos serviços de intermediação de mão-

de-obra” (CBO, 2002, p.2). A CBO se baseia no método DACUM, uma sigla para 

Developing a Curriculum, uma metodologia que busca fornecer um retrato do 

que o trabalhador faz em termos de tarefas, conhecimento, habilidades, relações 

e ferramentas utilizadas. No caso da produção da CBO, a descrição piloto foi 

realizada pelo SENAI e posteriormente foram agregadas a FIPE-USP, 

FUNCAMP-UNICAMP e FUNDEP-UMFG5. O treinamento foi feito por 

                                                           
4 O catálogo nacional de cursos técnicos – instrumento normatizador do Ministério da Educação no que 
se refere à oferta de cursos técnicos – reconhece os seguintes cursos técnicos: agrícola, agropecuária, 
agroecologia, agronegócio, aquicultura, cafeicultura, equipamentos pesqueiros, florestas, fruticultura, 
pesca, recursos pesqueiros e zootecnia. 
5“Uma grande novidade do processo descritivo da nova versão da CBO em relação à anterior é que cada 
família ocupacional foi descrita por um grupo de 8 a 12 trabalhadores da área, em oficina de trabalho 
(ou painel) com duração de três dias, sendo dois dias de descrição e um dia de validação, por outro 
comitê, também formado por trabalhadores. Ao todo, foram realizadas 1.800 reuniões/dia, em vários 
pontos do Brasil, com a participação de aproximadamente 7 mil trabalhadores. A outra novidade foi a 
mudança de filosofia de trabalho na CBO, de uma publicação ocupacional que era atualizada 
pontualmente, em um corte no tempo, publicada em papel, passou-se a montagem de uma rede de 
informações organizada em banco de dados, apoiada por um conjunto de instituições conveniadas que 
atualiza a base de forma contínua e incrementa novos desenvolvimentos, sob a coordenação do MTE. 
Tendo em vista o dinamismo do processo de atualização da CBO e o inevitável descompasso com as 
publicações impressas, é disponibilizada anualmente a íntegra de suas atualizações na homepage da 
CBO”(idem, p.4) 



funcionários da DACUM, do Canadá, além de supervisão de um membro da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT). A base da atual CBO (2002), por 

sua vez, remete à Classificação Internacional Uniforme de Ocupações (CIUO) 

da OIT, de 1988, CIUO88, que deu o subsídio para a primeira CBO, datada de 

1994.   

 A CBO classifica ocupações por famílias a partir de critérios diferentes ao 

longo do tempo: se a unidade base de classificação era o posto de trabalho em 

1994, a de 2002 “amplia o campo de observação, privilegiando a amplitude dos 

empregos e sua complexidade, campo este que será objeto da mobilidade dos 

trabalhadores, em detrimento do detalhe da tarefa do posto” (MTE, 2002, p. 7). 

Esta mudança para a noção de competência, baseada na “função da 

complexidade, amplitude e responsabilidade das atividades desenvolvidas no 

emprego ou outro tipo de relação de trabalho [e nas] características do contexto 

do trabalho como área de conhecimento, função, atividade econômica, processo 

produtivo, equipamentos, bens produzidos” (id.; ibid.), indica uma mudança 

maior no reconhecimento dos perfis dos trabalhadores no paradigma da 

flexibilidade. A própria noção de competência implica que esta não é parte 

integrante natural de um trabalhador: este precisa mobilizar recursos para a 

solução de situações no cotidiano de trabalho, de forma que o trabalho não seja 

puramente o conjunto de tarefas associadas ao cargo, mas um resultado das 

competências do indivíduo (cf.Zarifian, 1999 e Fleury e Fleury, 2001). 

 Como exemplo desta nova concepção adotada pela CBO, comparo a 

descrição de uma mesma ocupação nas edições de 1994 e 2002, no intuito de 

destacar a mudança da linguagem no sentido de destacar as capacidades 

vinculadas à competências no segundo caso (2002), em que termos como 

planejamento, consultoria, desenvolvimento subsidiam várias possiblidades de 

atuação, enquanto no texto relativo à 1994, a estrutura descritiva se prende à 

expressão “executam tarefas” – numa perspectiva muito próxima à noção de 

cargo/tarefa, desenvolvida no paradigma taylorista. 

 

 

 



Tabela 1 
Descrição sumária da ocupação de Técnico Agrícola, 1994 e 2002 

1994 2002 

Executa tarefas de caráter técnico relativas à 
programação, assistência técnica e controle 
dos trabalhos agrícolas, orientando os 
agricultores nas tarefas de preparação dos 
solos, plantio e beneficiamento de espécies 
vegetais, combate a parasitas e outras 
pragas, para auxiliar os especialistas de 
formação superior no desenvolvimento da 
produção agrícola: 

Prestam assistência e consultoria técnicas, 
orientando diretamente produtores sobre 
produção agropecuária, comercialização e 
procedimentos de biosseguridade. 
Executam projetos agropecuários em suas 
diversas etapas. Planejam atividades 
agropecuárias, verificando viabilidade 
econômica, condições edafoclimáticas e 
infra-estrutura. Promovem organização, 
extensão e capacitação rural. Fiscalizam 
produção agropecuária. Desenvolvem 
tecnologias adaptadas à produção 
agropecuária. Podem disseminar produção 
orgânica. 

 

Fonte: Classificação Brasileira de Ocupações 

 

  Outra questão cuja organização da linguagem nos elucida quanto à 

mudança de paradigmas é a organização dos títulos das famílias ocupacionais. 

Na estrutura da CBO, similar à da CIUO, as ocupações agrárias estão alocadas 

nos grandes grupos número 1, 2, 3 e 6 de um total de 10 grandes grupos da 

CBO 20026. Esta diferenciação se dá pela posição da ocupação na estrutura de 

valores criadas pela CIUO e que reflete de certo modo o prestígio e o grau de 

escolaridade requerido por cada conjunto de ocupações. Vejamos a descrição 

do grande grupo 6, intitulada “Trabalhadores agropecuários, florestais e da 

pesca”:  

Este grande grupo compreende as ocupações cujas atividades principais 
requerem para seu desempenho os conhecimentos e a experiência necessários 
para a obtenção de produtos da agricultura, da silvicultura e da pesca. Suas 
atividades consistem em praticar a agricultura a fim de obter seus produtos, criar 
ou caçar animais, pescar ou criar peixes, conservar e plantar florestas e em 
vender, quando se trata dos trabalhadores dedicados à agricultura e à pesca 
comerciais, produtos a compradores, a organismos de comercialização ou em 
mercados. A maioria das ocupações deste grande grupo requer competências de 
segundo grau, de acordo com a definição da Classificação Internacional Uniforme 
de Ocupações – CIUO 88. 

ESTE GRANDE GRUPO COMPREENDE Produtores na exploração agropecuária 
Trabalhadores na exploração agropecuária Pescadores e extrativistas florestais 
Trabalhadores da mecanização agropecuária e florestal 

                                                           
6 A CBO 1994 tinha 8 grandes grupos. 



ESTE GRUPO NÃO COMPREENDE Técnicos agropecuários (nível médio) (GG3) 
Profissionais da agricultura de nível superior (GG2) Diretores e gerentes de 
atividades agropecuárias (GG1) (MTE, 2002, p.8). 

 

Já no grande grupo 2, no qual estão locados profissionais como engenheiros 

agrônomos, a descrição supõe um nível de escolarização e competência 

maiores, se referindo a ocupações  

cujas atividades principais requerem para seu desempenho conhecimentos 
profissionais de alto nível e experiência em matéria de ciências físicas, biológicas, 
sociais e humanas. [...] Suas atividades consistem em ampliar o acervo de 
conhecimentos científicos e intelectuais, por meio de pesquisas; aplicar conceitos 
e teorias para solução de problemas ou por meio da educação; assegurar a 
difusão sistemática desses conhecimentos (MTE, 2002, p. 144). 

Enquanto os profissionais de nível técnico têm suas atribuições relacionadas 

genericamente a “atividades principais requerem para seu desempenho 

conhecimentos técnicos e experiência em várias disciplinas das ciências físicas 

e biológicas ou das ciências sociais e humanas” (idem, p.426). 

 Desta forma, apesar da diferença quanto à competência e à posição 

ocupada na distribuição da classificação, quando da comparação de ocupações 

de diferentes graus, as diferenças de atribuição tornam-se menos evidentes, 

com vocábulos similares (planejam, fiscalizam, executam), o que denota uma 

distância menor no que concerne aos cotidianos de trabalho – requerendo, como 

já pode ser visto, competências similares. 

 
Tabela 2 

Descrição sumária das ocupações de Técnico Agrícola e Engenheiro 
Agrônomo - CBO 2002 

Técnico agrícola Engenheiro agrônomo 

Prestam assistência e consultoria técnicas, 
orientando diretamente produtores sobre 
produção agropecuária, comercialização e 
procedimentos de biosseguridade. 
Executam projetos agropecuários em suas 
diversas etapas. Planejam atividades 
agropecuárias, verificando viabilidade 
econômica, condições edafoclimáticas e 
infra-estrutura. Promovem organização, 
extensão e capacitação rural. Fiscalizam 
produção agropecuária. Desenvolvem 
tecnologias adaptadas à produção 
agropecuária. Podem disseminar produção 
orgânica. 

Planejam, coordenam e executam atividades 
agrossilvipecuárias e do uso de recursos 
naturais renováveis e ambientais. Fiscalizam 
essas atividades, promovem a extensão 
rural, orientando produtores nos vários 
aspectos das atividades agrossilvipecuárias 
e elaboram documentação técnica e 
científica. Podem prestar assistência e 
consultoria técnicas. 
 



 

Fonte: Classificação Brasileira de Ocupações 

 

Com relação à CIUO7, a CBO apresenta sutis diferenças linguísticas. Um 

exemplo é o da família ocupacional “produtores agrícolas polivalentes”, que 

corresponde ao número 6110, é tratada na classificação da OIT como 

“trabalhador agrícola qualificado”, o que indica diferenças na concepção de 

posição (trabalhador ou produtor) e no nível de domínio de saber 

(qualificado/polivalente). Em ambos os casos, percebe-se na nomenclatura da 

OIT uma noção de relação posto/escolaridade enquanto na classificação 

brasileira o par corresponde à posição social/competência. Esta mudança de 

termos também reflete diferentes paradigmas produtivos, além de referendar 

diferentes posições quanto à complexidade do setor agrário na realidade 

brasileira. 

 

 No que se refere à quantidade de ocupações reconhecidas pelo CONFEA, 

a Classificação Brasileira de Ocupações é mais comedida no quantitativo de 

ocupações referendadas, o que indica uma quantidade de cursos ofertados 

maior do que a de ocupações reconhecidas – elemento gerador de tensões 

quanto à regulação e demanda de trabalho, principalmente no que se refere à 

dificuldades de reserva de mercado. O maior quantitativo de ocupações agrárias 

registradas pela CBO está relacionado a ocupações de pouco prestígio e 

demandantes de pouco ou nenhuma escolarização, tais como caseiros e 

trabalhadores volantes.  

  

 No catálago nacional de cursos, instrumento normatizador do Ministério 

da Educação para oferta de cursos técnicos, o nível generalizador da linguagem 

se mantém no que se refere à profissões técnicas agrárias. A inspiração na 

metodologia DACUM, que baseia a CBO e a CIUO, é clara ao se referendar 

competências e tarefas em um mesmo nível. Da mesma forma que na CBO 

2002, não há qualquer menção à dependência de um profissional de nível 

                                                           
7 Classificación Internacional Uniforme de Ocupaciones. Disponível online em < 
http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/isco/isco08/index.htm>, acesso em 29 de outubro de 
2015. 

http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/isco/isco08/index.htm


superior na execução de tarefas, conferindo considerável grau de autonomia aos 

egressos dos referidos cursos. A capacidade intelectual vinculada à executora 

também diferencia da descrição mais contida do grande grupo ocupacional da 

CBO. De fato, as responsabilidades técnicas de técnicos agrícolas e 

engenheiros agrônomos acabam por se confundir em diversas situações, 

gerando conflitos quanto à capacidade de uma ou outra profissão ser 

responsável por chefiar equipes, assinar relatórios ou receituários – o que não 

raramente se dá em processos judiciais.  

 

Tabela 3 
Descrição sumária dos cursos técnicos em agricultura, agroecologia e 

agropecuária 
Técnico em Agricultura Técnico em Agroecologia Técnico em Agropecuária 

Planeja, executa e monitora 

etapas da produção agrícola. 

Planeja e acompanha a 

colheita e a pós-colheita das 

principais culturas. Auxilia na 

implantação e 

gerenciamento de sistemas 

de controle de qualidade na 

produção agrícola. Identifica 

e aplica técnicas 

mercadológicas para 

distribuição e 

comercialização de produtos. 

Elabora laudos, perícias, 

pareceres, relatórios e 

projetos. Atua em atividades 

de extensão e 

associativismo. 

 

Atua em sistemas de 

produção agropecuária e 

extrativista fundamentados 

em princípios agroecológicos 

e técnicas de sistemas 

orgânicos de produção. 

Desenvolve ações 

integradas, unindo a 

preservação e conservação 

de recursos naturais à 

sustentabilidade social e 

econômica dos sistemas 

produtivos. Atua na 

conservação do solo e da 

água. Auxilia ações 

integradas de agricultura 

familiar, considerando a 

sustentabilidade da pequena 

propriedade e os sistemas 

produtivos. Participa de 

ações de conservação e 

armazenamento de matéria-

prima e de processamento e 

industrialização de produtos 

agroecológicos. 

 

Planeja, executa, 

acompanha e fiscaliza todas 

as fases dos projetos 

agropecuários. Administra 

propriedades rurais. Elabora, 

aplica e monitora programas 

preventivos de sanitização 

na produção animal, vegetal 

e agroindustrial. Fiscaliza 

produtos de origem vegetal, 

animal e agroindustrial. 

Realiza medição, 

demarcação e 

levantamentos topográficos 

rurais. Atua em programas 

de assistência técnica, 

extensão rural e pesquisa. 

 

Fonte: Catálogo Nacional de Curso Técnicos 

 

A capacidade reguladora de profissões no mercado de trabalho atual 

confirma a complexidade do fenômeno da regulação do trabalho e sua dinâmica. 



Uma correlação amplamente difundida na justificativa da necessidade de 

qualificação profissional por parte do trabalhador é que vincula educação, 

qualificação e emprego. Elemento importante a ser destacado é que por vezes 

a relação entre educação profissional e emprego e, por fim, desenvolvimento 

econômico, tem sido usada como argumento legitimador de mudanças tanto da 

estrutura educacional quanto do mercado de trabalho. Desse modo, o 

trabalhador necessita de maiores níveis educacionais mesmo que no cotidiano 

de trabalho aqueles saberes adquiridos tenham ou não garantia de serem 

aplicados. De toda forma, a oferta de cursos técnicos e seu estímulo nos últimos 

anos é sintoma de uma fase do processo de regulação do mundo do trabalho 

em que novas demandas por mão-de-obra com saberes específicos, com 

formação aligeirada e grau de escolaridade menor acabam por moldar perfis 

diferentes de vagas ofertadas no mercado de trabalho.  

 O atual momento do mundo do trabalho requer trabalhadores flexíveis, 

polivalentes, com habilidades cognitivas e sociais diferentes do modelo 

taylorista. À escola e às instituições reguladoras das profissões cabem a 

regulação da oferta destes profissionais no mercado de trabalho bem como à 

resposta a diversas mudanças das engrenagens do mundo do trabalho. Assim, 

termos como educação integral, politécnica, educação emancipadora, são 

substituídos por termos ligados à pedagogia das competências, polivalência, 

empregabilidade. 

Krein (2007) destaca no Brasil a flexibilidade e a gestão da força de 

trabalho abrangem quatro dimensões: da remuneração, do tipo de vínculo, da 

jornada de trabalho e do papel das instituições públicas. No caso em questão, o 

papel da oferta de mão-de-obra e sua regulação por parte dos  Ministérios do 

Trabalho e da Educação deixam claro parte do papel das instituições públicas 

neste processo – que incluem também a fiscalização dentro outras etapas. Num 

pequeno escopo desta institucionalidade aqui abordado, os seus processos de 

construção e transformação revelam de que forma o processo de construção de 

novas institucionalidades revelam um continuo processo de complexidade das 

formas de regulação e de ampliação de ação do Estado (state building cf. REIS, 

1998). A flexibilidade do trabalho, garantida na ponta inicial da formação do 

trabalhador, gerida pelas instituições de controle de oferta da mão-de-obra e 



materializada nos contratos e nos cotidianos de trabalho parece ser um caminho 

sem volta a poucas formas de organização do trabalho ainda imunes a este 

processo.  
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