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RESUMO 

Este estudo tem o objetivo de analisar a educação profissional pública federal no Brasil, diante da 

influência do Neoliberalismo e do Neodesenvolvimentismo, no campo teórico e político desde o ano 

de 1995 e a partir do ano de 2003. A questão central que orienta o estudo é a seguinte: Os governos 

neoliberais da década de 1990, assim como os governos neodesenvolvimentistas do início dos anos 

2000, modificaram de forma significativa a rede pública federal de educação profissional no Brasil, a 

partir de suas respectivas concepções de desenvolvimento? Embora temporalmente próximos, estes 

governos conservam diferenças fundamentais em termos de influências ideológicas, teóricas e 

conceituais. E a despeito de serem distintos em muitos aspectos na condução da política educacional, 

aponta para relações entre o Neoliberalismo e o Neodesenvolvimentismo na política brasileira. 

Essencialmente, o que os difere reside na forma de conduzir a prática política e econômica e busca-se 

com isso evidenciar as interferências na dinâmica de formação para o trabalho no país. Desta forma, 

as seguintes hipóteses orientam a investigação: 1.A política de educação profissional no Brasil, nos 

anos de 1995 até o ano de 2002 é influenciada pela perspectiva neoliberal e, por este motivo, o 

governo brasileiro pouco investiu na estrutura federal de educação profissional. E quando o fez, 

seguiu pressupostos neoliberais e buscou reforçar a estrutura de desigualdades sociais e regionais 

historicamente presentes no país. 2. A política de educação profissional no Brasil sob 

responsabilidade do poder público federal a partir do ano de 2003 se orienta conforme os princípios 

neodesenvolvimentistas, porque o projeto de expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica – EPT representa um esforço de ampliar a responsabilidade do estado brasileiro diante da 

formação para o trabalho e uma tentativa de equilibrar a distribuição da política de educação 

profissional nas regiões do país. O trabalho está organizado da seguinte forma: Um capítulo aborda a 

discussão acerca do desenvolvimento e suas relações com o debate do campo da educação. Outro 

capítulo trata de questões teórico-conceituais em torno da formação para o trabalho. O terceiro 

capítulo trata do Neoliberalismo e sua influência no Brasil e, especificamente no âmbito da política de 

educação profissional na década de 1990. Outro capítulo discute o Neodesenvolvimentismo, as 

implicações da experiência brasileira e as interferências na política de educação profissional no Brasil 

a partir do ano de 2003. Nesse sentido, o quinto capítulo procura evidenciar como a expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica – EPT consiste numa tentativa de desconcentração da 

política de educação profissional, visando amenizar as desigualdades sociais. O estudo foi realizado 

por meio de pesquisa bibliográfica acerca do tema, análise documental e análise de conteúdo da 

legislação (leis, decretos, portarias e pareceres) referente à formação profissional no Brasil, desde o 

ano de 1959 até documentos mais recentes publicados no ano de 2018. Além disso, foram utilizadas 

informações disponíveis em bases de dados oficiais como, por exemplo, a Plataforma Nilo Peçanha 

que organiza dados da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica - EPT. Em síntese, o 

estudo busca evidenciar como as orientações e influências no campo da formação profissional no 

Brasil se concentram em tendências gerais de pensamento, seguindo os interesses da dinâmica do 

capital e alinhando-se com a corrente de pensamento vigente no país conforme a época. Procura 

demonstrar como a lógica neoliberal na década de 1990 e como a proposta neodesenvolvimentista a 

partir do ano de 2003, influenciam a educação profissional pública federal no Brasil. 
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Trabalho. Educação. Formação Profissional. Politecnia. Polivalência. Qualificação. Modelo 

de competências. Rede Federal de Educação. 

 



 

ABSTRACT 

 

This study aims at analyzing the federal public profession education in Brazil, under the 

influence of Neoliberalism and Neo-developmentalism, in the theoretical and political field 

since the year of 1995 and from 2003 on. The core issue in which this study is based is: have 

the Neoliberal governments of the 1990s and the Neo-developmentalist governments of the 

early 2000’s significantly changed the federal public network of professional education in 

Brazil, from their respective conceptions of development? Even though these governments 

are temporarily close to each other, they retain fundamental differences in terms of 

ideological, theoretical, and conceptual influences. And despite having, in many ways, 

differences in their educational policy conduction it points to relations between Neoliberalism 

and Neo-developmentalism in Brazilian policy. Substantially speaking, the difference 

between them resides in the way of conducting political and economic practices, and it aims 

at demonstrating the interferences in the dynamics of professional formation in the country. 

The following hypotheses thus guide the study: 1. the professional formation policy in Brazil, 

from the year of 1995 to the year of 2002, is influenced by the neoliberal perspective, and, for 

that reason, the Brazilian government has invested little in the federal structure of 

professional formation. And when the government actually invested in it, it was guided by 

Neoliberalism principles and it sought to strengthen the structure of social and regional 

inequality historically present in the country. 2. The federal public profession education in 

Brazil under the responsibility of the federal public power from 2003 on is guided by Neo-

developmentalism principles because the expansion project  of the Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica – EPT represents an effort to widen the responsibility of the 

Brazilian state in regard to professional formation, and also an attempt to balance the federal 

public profession education distribution in the regions of the country. This paper is structured 

as follows: a section in which is discussed the development and its relation between the 

debate in the field of education.  A section which deals with theoretical-conceptual issues 

around professional formation.  The third section deals with Neoliberalism and its influence 

in Brazil, and specifically within the scope of professional formation in the 1990s. A section 

in which Neo-developmentalism is discussed; and also the implications of Brazilian 

experience and the interferences in the federal public profession education in Brazil from 

2003 on. In this sense, the fifth section seeks to evidence how the expansion of the Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica – EPT is an attempt to desconcentrate the 

federal public profession education in order to soften social inequalities. The study was 

carried out through extensive bibliographical research on the subject, documentary analysis 

and content analysis of legislation (laws, decrees, orders and legal opinions) regarding to 

professional formation in Brazil, from 1959 to the most recent documents published in the 

year 2018. In addition, information available in official databases such as the Nilo Peçanha 

plataform, which organizes the data from Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica – EPT, was used. In summary, the study aims at proving how come the 

guidelines and influences in the field of professional formation in Brazil concentrates on 

general trends of thoughts following the interests of capital and are aligned with the current 

of thought in effect in the country according to the time. It attempts to show how come the 

neoliberal logic from the 1990’s and how the Neo-developmentalism proposal from 2003 on, 

influence the federal public profession education in Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo tem o objetivo de analisar a educação profissional pública federal no 

Brasil diante da influência do Neoliberalismo e do Neodesenvolvimentismo, no campo 

teórico e político transcorrida nos anos de 1995 até o ano de 2002 e no período a partir do ano 

de 2003 até o ano de 2015.  

De um lado, os governos do Presidente Fernando Henrique Cardoso - FHC 

representam um conjunto de práticas políticas e econômicas sob a influência da perspectiva 

neoliberal, e de outro, os governos de Luiz Inácio Lula da Silva - Lula e Dilma Rousseff, se 

propunham a constituir uma proposta neodesenvolvimentista. Ambos, serão estudados a fim 

de perceber a dinâmica e as proposições no que diz respeito à política de educação 

profissional. Mesmo próximos em termos históricos, estes governos conservam diferenças 

fundamentais em termos de influências teóricas sobre o processo de desenvolvimentos do 

país. A despeito de serem distintos em muitos aspectos, na condução da política educacional, 

existem relações entre o Neoliberalismo e o Neodesenvolvimentismo na política brasileira. 

Quais são as características de cada uma dessas correntes de pensamento que predominam em 

cada um dos mandatos? Em que medida essas perspectivas foram capazes de influenciar a 

política de educação profissional no Brasil e quais os fatores que interferiram neste tipo de 

ação?  

A questão central que orienta o estudo é a seguinte: Os governos neoliberais da 

década de 1990, assim como os governos neodesenvolvimentistas do início dos anos 2000, 

modificaram de forma significativa a rede pública federal de educação profissional no Brasil, 

a partir de suas respectivas concepções de desenvolvimento? 

As características neoliberais que predominam nas gestões do governo Fernando 

Henrique Cardoso e as características neodesenvolvimentistas dos governos Lula e Dilma não 

se constituem em conceitos estanques. Logo, a tentativa aqui consiste em identificar e 

analisar a predominância das correntes de pensamento e perceber a sua influência nos 

períodos históricos mencionados.  

Essencialmente, o que os difere reside na forma de conduzir a prática política e 

econômica e isso interfere na política de educação profissional do país nos períodos que 

compreendem os anos de 1995 a 2002 e a partir do ano de 2003 até o ano de 2015.  

Desta forma, as seguintes hipóteses orientam a investigação: A primeira é de que 

a política de educação profissional no Brasil, nos anos de 1995 até o ano de 2002 é 
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influenciada pela perspectiva neoliberal e, por este motivo, o governo brasileiro pouco 

investiu na estrutura federal de educação profissional. E quando o fez, seguiu pressupostos 

neoliberais e buscou reforçar a estrutura de desigualdades sociais e regionais historicamente 

presentes no país.  

A segunda hipótese é de que a política de educação profissional no Brasil sob 

responsabilidade do poder público federal a partir do ano de 2003 se orienta conforme os 

princípios neodesenvolvimentistas, porque o projeto de expansão da Rede Federal de 

Educação Tecnológica – EPT representa um esforço de ampliar a responsabilidade do estado 

brasileiro diante da formação para o trabalho e uma tentativa de equilibrar a distribuição da 

política de educação profissional nas regiões do país. 

Levando em consideração o contexto social, econômico e político do país, 

examinamos documentos relevantes para a formação profissional do Brasil (leis, decretos, 

portarias e pareceres), sobretudo de responsabilidade do poder público federal, visando 

observar e analisar os princípios, os objetivos e as concepções presentes nestes documentos. 

Foi realizada uma busca ativa diante da legislação que orienta a formação profissional no 

Brasil desde o ano de 1959, e foram analisados 112 documentos, destacados quanto ao grau 

de importância nas definições das diretrizes educacionais no Brasil e que tratam em algum 

momento de disposições acerca da formação profissional. 1 

A pesquisa documental envolve um conjunto de procedimentos, métodos, 

técnicas e princípios que consideram o documento como fonte de investigação. Partindo do 

pressuposto de que “A análise documental busca identificar informações factuais nos 

documentos a partir de questões e hipóteses de interesse” (CELLARD, 2008, p. 38), a busca e 

a definição de conceitos-chave presentes nos documentos analisados ocorre na tentativa de 

valorizar sua importância, situar o contexto em que foi produzido e apontar os 

desdobramentos práticos disto na educação do país, especialmente no campo da formação 

profissional. 

Nesta investigação combinamos a pesquisa documental com a análise de 

conteúdo dos documentos, tendo em vista proporcionar consistência nas interpretações dos 

contextos e dos conceitos-chaves relacionados à formação profissional no Brasil. A análise de 

                                                           
1 Alguns deles não incidem enfaticamente na análise, sendo transversais ou tangenciais à temática privilegiada 

por esta investigação, considerados somente para efeito de registro. Algumas leis e/ou decretos foram 

descartados por se trataram somente de documentos que anunciam a publicação de alguma resolução ou outro 

documento, sem expressar os termos que de fato nos interessam para análise, restando, desta forma, 98 

documentos considerados na análise. 



15 

conteúdo (BARDIN, 2003) consiste num método de investigação que auxilia na compreensão 

textual porque envolve a identificação de categorias, a criação de tipologias e a codificação 

de informações, criando assim uma estrutura de medição e confiabilidade no trato dos dados 

qualitativos, neste caso, dos textos dos documentos analisados.  

O método da análise de conteúdo constitui uma importante ferramenta de estudo 

para auxiliar pesquisas quantitativas e qualitativas. Ele possui uma versatilidade e ao mesmo 

tempo apresenta limites e desafios ao pesquisador porque a análise deve ser realizada entre a 

linha tênue da técnica e do formalismo que o texto apresenta e a criatividade de capacidade 

intuitiva do pesquisador que não pode se restringir à subjetividade de seus valores e ideias. 

Em suma, o grande desafio numa análise de conteúdo consiste no fato de que o pesquisador 

precisa dar conta de apreender os conteúdos latentes e os conteúdos manifestos no texto 

analisado (FRANCO, 1986). Trata-se de conseguir extrair do texto, além das questões lógico-

formais que ele evidencia ao tratar de fatos objetivos, perceber outras questões de sentido, e 

no caso deste estudo, de conceitos atribuídos que se articulam com o contexto 

socioeconômico. 

Nesse sentido, foi possível identificar a recorrência de termos presentes na 

legislação acerca da formação profissional que formam um quadro de conceitos-chave. Esse 

procedimento favoreceu o aprofundamento nas questões teóricas levantadas no decorrer do 

estudo e possibilita enxergar sentidos latentes na legislação estudada. Este processo foi 

fundamental para auxiliar na seleção de alguns dos documentos de destaque para organização 

da formação profissional.  

A leitura e a análise dos documentos permitiu: 1. Criar um Quadro Sinóptico – 

Legislação Referente à Formação Profissional No Brasil (1959-2018) que apresenta o 

documento analisado (Lei, Decreto, Portaria, Resolução), o ano de sua publicação, um 

resumo de suas disposições e a denominação do contexto social e do poder político 

correspondente à época e 2. A classificação envolvendo o período de publicação, um resumo 

das disposições do documento, os conceitos-chave encontrados no texto.  Em seguida, foram 

destacados, em cada documento, os termos relativos às perspectivas conceituais, a fim de 

perceber a presença e influência na política de formação para o trabalho. Criamos, por meio 

de uma análise lexical, um quadro de conceitos-chave com base na frequência com que 

aparecem na legislação estudada, visando analisar a presença (ou não) destes conceitos, 

sobretudo manifesto, e períodos específicos quando da publicação de documentos de 

essencial importância para a formação profissional.  A análise do conteúdo dos documentos 

levou em consideração os conceitos-chaves presentes e o contexto social e de poder político 
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no Brasil, face à época em que o documento foi publicado, no sentido de perceber a relação 

de interdependência entre o contexto do país e os desdobramentos na política educacional, 

principalmente, no que tange à formação para o trabalho.  

Além da análise da legislação, a utilização de outros dados e informações, 

enriquece a discussão. No entanto, representa um limite na realização do estudo, porque os 

dados referentes ao período da década de 1990 não se encontram em condições de ser 

plenamente comparados aos dados existentes a partir do ano de 2003. Em contato com a 

Diretoria de Estatísticas Educacionais - DEED do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira - INEP, temos registrada a informação de que “não existem 

materiais oficiais com dados compilados da Educação Profissional” referente ao período de 

década de 1990 e que “os dados educacionais do Brasil estão presentes no Censo da 

Educação Básica e no Censo da Educação Superior. As estatísticas, portanto, estão 

organizadas de acordo com esses níveis escolares.” Na tentativa de “cobrir esta lacuna de 

informações”, foi elaborada e lançada no ano de 2018 a Plataforma Nilo Peçanha - PNP que 

reúne dados de todos os níveis e modalidades educacionais exclusivamente para a Rede 

Federal.2 (INEP, 2019) 

Na maioria dos indicadores educacionais que tratam do período da década de 

1990 aparecem informações das modalidades de ensino da educação infantil, educação 

fundamental e ensino médio. Os dados de formação profissional não aparecem de forma 

específica porque estão agregados aos dados de ensino médio ou aos dados de ensino 

superior. As instituições que oferecem os cursos de educação profissional responderam ao um 

Censo da Educação Profissional do ano 1999, seguindo os parâmetros do Decreto nº 2208 de 

17 de abril de 1997. Do total, 67% dos estabelecimentos que ofereciam cursos de educação 

profissional pertenciam à inciativa privada. Na esfera pública, cerca de 20% das instituições 

eram estaduais e 9% correspondiam a cursos em estabelecimentos municipais. A rede federal, 

neste período, registrou somente 400 estabelecimentos. Cerca de 70% das matrículas 

pertenciam ao nível básico e, aos níveis técnico e tecnológico correspondiam respectivamente 

25,1% e 3,4% das matrículas. Efetivamente, o período que corresponde ao ano de 2003 e ao 

ano de 2005 revela um crescimento de 26,9% na expansão da educação profissional técnica 

de nível médio no Brasil, totalizando 749 mil alunos distribuídos em 20 áreas profissionais e 

em mais de 3294 escolas. (INEP, 2009) 

                                                           
2 As informações foram obtidas por meio de pesquisa exploratória que envolveu contatos telefônicos, 

mensagens de e-mail e a utilização da Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC) que é 

uma plataforma que permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação 
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Dados sobre a educação profissional técnica de nível médio são incluídas no 

censo escolar com um bloco de questões no ano de 2001. E a partir do ano de 2005 é que a 

pesquisa passa a usar como referência as diretrizes estabelecidas no Decreto nº 5154 de 23 de 

julho de 2004, que considera a educação profissional técnica de nível médio como integrada, 

concomitante e subsequente. Isso inclusive serve para problematizar em torno da importância 

concedida, relacionada a formação profissional no país, uma vez que não existia uma política 

de educação profissional estruturada, senão um tipo de ensino paralelo.  

Ocorre que a educação profissional somente se constitui numa modalidade de 

ensino a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB do ano de 1996 e os cursos 

técnicos ou de graduação são contabilizados no âmbito do Censo Escolar da educação básica 

ou no Censo da Educação Superior, produzidos pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP. Estes dois censos se realizam seguindo 

procedimentos metodológicos distintos, o que inviabiliza a análise conjunta dos dados no que 

diz respeito à formação profissional, representando, desta forma, uma fragilidade de pesquisa.  

Primeiramente, as datas de referência, a forma de coleta e as pessoas envolvidas na contagem 

são diferentes, o que resulta, por exemplo, na distinção em relação ao que se considera 

matrícula nos dois censos. Em segundo lugar, o ano de referência usado pelo censo escolar 

desconsidera as matrículas efetuada no 2º semestre, que é uma realidade em vários cursos 

técnicos com duas entradas anuais de estudantes, da mesma que ocorre com cursos 

superiores. Em terceiro lugar, os cursos de qualificação profissional de formação inicial e 

continuada - FIC e os cursos de pós graduação oferecidos pelas instituições de formação 

profissional não são contabilizados nos dois censos, porque o Censo Escolar somente realiza 

a coleta dados de alunos matriculados nos cursos técnicos de nível médio, e o Censo da 

Educação Superior coleta informações de cursos superiores sequenciais e de graduação 

(MORAES, 2018). 

Em síntese, as informações que por vezes são apresentadas na pesquisa resultam 

de um esforço analítico no sentido de relacionar o conteúdo das fontes disponíveis com a 

realidade da formação profissional no Brasil. Nesse sentido, o estudo busca evidenciar, 

mediante esta análise da legislação e levando em consideração os fatos históricos do país, 

como as orientações e influências no campo da formação profissional de responsabilidade do 

poder público federal no Brasil se concentram em tendências gerais de pensamento, seguindo 

os interesses da dinâmica do capital e alinhando-se à corrente de pensamento vigente no país 

                                                                                                                                                                                     
ao Executivo Federal. O protocolo de atendimento foi n° 23480000198201990. 
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conforme a época. Procura demonstrar como, na década de 1990, a educação, 

especificamente a política de educação profissional, se estrutura sob a lógica neoliberal. E 

como ocorre, a partir do ano de 2003, a influência da proposta neodesenvolvimentista no que 

diz respeito à educação profissional pública federal no Brasil. 

O estudo reflete sobre o percurso histórico-conceitual acerca das transformações 

ocorridas no país por meio da utilização de pesquisa documental e análise de conteúdo, 

sobretudo de legislações pertinentes ao tema, selecionadas desde o ano de 1959 até o ano de 

2018, procurando relacioná-las com questões teóricas consideradas relevantes ao estudo para 

a compreensão da realidade da formação profissional sob a responsabilidade do poder público 

federal no Brasil. Em suma, busca compreender como as correntes de pensamento vinculadas 

ao Neoliberalismo da década de 1990 e/ou ao Neodesenvolvimentismo vivenciado no Brasil a 

partir de ano de 2003 influenciam os conceitos e diretrizes que orientam a política de 

educação profissional no país, em que medida se estabelecem as tendências de orientação 

para a política educacional e em que contexto social, econômico e político isto acontece, além 

de permitir entender os desdobramentos práticos das ações e o impacto disso para a formação 

da classe trabalhadora. 

O trabalho está organizado da seguinte forma: um capítulo que aborda a discussão 

acerca do desenvolvimento e suas relações com o debate do campo da educação. Um capítulo 

que trata de questões teórico-conceituais em torno da formação para o trabalho. Um capítulo 

que trata do Neoliberalismo, sua influência no Brasil, especificamente no âmbito da política 

de educação profissional no período que vai do ano de 1995 até o ano de 2002 e, outro 

capítulo que aborda o Neodesenvolvimentismo, as implicações da experiência brasileira e as 

interferências na política de educação profissional no Brasil a partir do ano de 2003 até o ano 

de 2015.  

O primeiro capítulo do estudo contempla uma discussão a respeito do contexto 

social, político e econômico do país diante das transformações ocorridas nas últimas décadas. 

Apresenta o debate acerca do conceito de desenvolvimento e as relações que por vezes são 

estabelecidas com a educação empreendida no país, destacando a influência da teoria do 

capital humano.  Embora existam diferentes acepções de desenvolvimento e é possível 

constatar diferentes tipos de desenvolvimento atualmente conforme os critérios adotados para 

mensurar a realidade, desde a década de 1960, a equivocada e confusa associação entre 

desenvolvimento e crescimento econômico desencadeou uma série de medidas econômicas e 

sociais no Brasil, visando elevar o patamar de desenvolvimento do país. Diante da relação 

entre o conceito de desenvolvimento e a educação busca demonstrar como algumas ações 
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foram implementadas no sentido de melhorar a qualificação do trabalhador sob a égide da 

teoria do capital humano, influência norte-americana, que reconhece o trabalhador como um 

tipo de capital específico. Sendo assim, as qualificações dos trabalhadores passam a agregar 

valor para as empresas e para a produção em si, transformando a educação em uma 

mercadoria. 

O Brasil firma acordos com os Estados Unidos com o objetivo de subsidiar ações 

de cooperação no sentido de reformar o sistema educacional do país. Especificamente no que 

diz respeito à formação profissional, destacamos a criação dos Ginásios Polivalentes – GPs 

(1971), das Escolas Técnicas Federais e dos Centros Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia – CEFETs (1978). Em sequência, diante de um projeto de expansão e 

reordenamento da Rede Federal de Educação, ocorre a transformação das CEFETs e Escolas 

Técnicas Federais - ETFs em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que 

atualmente, compõem a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica - EPT.  

No segundo capítulo, procuramos desenvolver uma discussão conceitual em torno 

das relações entre trabalho e educação diante da organização do sistema capitalista de 

produção, além de evidenciar a confusão diante da utilização dos termos instrução, educação, 

escolarização e formação e como isso permeia a formação para o trabalho na realidade 

brasileira.  

 Partimos do pressuposto de que o modo de produção capitalista estabelece 

condições para que a dinâmica produtiva siga seus princípios relacionados à produção, 

circulação e consumo de bens que geram o lucro e a acumulação de capital. Historicamente, 

os modelos de Educação se propuseram a formar para o trabalho e, neste aspecto, a alguns 

conceitos são fundamentais diante da tentativa de compreender as experiências históricas no 

campo da formação para o trabalho no Brasil. 

O conceito de qualificação, o discurso em torno do modelo de competências, a 

Polivalência e a Politecnia emergem como conceitos-chave na análise da dinâmica de 

formação do trabalhador estabelecida no Brasil nas últimas décadas. A presença e a 

alternância destes conceitos nas relações entre trabalho e educação são, na maioria das vezes, 

o ponto de partida para a condução de muitos projetos desencadeados no país em busca de 

desenvolvimento, o que provoca um movimento de ciclos na educação como um todo, mas 

especificamente, na política de formação profissional.  

O terceiro e quarto capítulos procuram estabelecer os parâmetros conceituais 

acerca do Neoliberalismo e do Neodesenvolvimentismo enquanto correntes do pensamento 

social, buscando evidenciar as experiências do governo brasileiro sob a influência destas 
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perspectivas e analisa as interferências decorrentes delas na a educação profissional pública 

no âmbito federal. 

Pela via do Neoliberalismo, a característica principal do governo FHC consiste na 

defesa de um estado mínimo em relação à economia, na defesa de livre mercado e no controle 

de preços e salários visando o crescimento econômico. Desta forma, o governo ficou marcado 

pelas privatizações de empresas estatais sob o discurso de desonerar o Estado, tentativas de 

controle de preços, salários, queda da inflação e busca da estabilidade da moeda e da 

economia.  

Procuramos demonstrar as influências do Neoliberalismo diante da educação 

profissional pública federal no Brasil em relação à estrutura e às concepções de educação. A 

adoção do modelo de competências no campo da educação representa uma mudança em 

relação ao discurso da qualificação porque representa uma tentativa de emplacar novos 

conceitos norteadores da dinâmica produtiva à luz dos princípios de organização do trabalho 

na lógica toyotista. No modelo de competências, o trabalho é visto como um processo 

flexível e suscetível a modificações constantes e, nesse sentido, o trabalhador, para adaptar-se 

a estas transformações, dispõe no processo de trabalho de uma série de habilidades e 

competências que são mobilizadas a depender das necessidades da dinâmica produtiva.  

Pela via do Neodesenvolvimentismo, os governos Lula e Dilma, defendem que o 

Estado é um elemento importante para a promoção do crescimento do país. Nesse sentido, as 

práticas políticas e econômicas buscaram o fortalecimento do Estado pela via da 

implementação de ações de infraestrutura, políticas industriais, políticas de incentivo, 

estimulo à inovação objetivando a desenvolvimento econômico. Acrescentaram a isso 

princípios relacionados à socialdemocracia e à justiça social, visando alcançar o 

desenvolvimento social por meio da implementação de políticas sociais, programas de 

redistribuição de renda, dentre outras ações. No que se refere à política de educação 

profissional, buscamos evidenciar como a proposta neodesenvolvimentista representa uma 

tentativa de ampliar a participação do estado perante a formação do trabalhador e um esforço 

de mudança em relação às concepções de educação. 

O quinto capítulo apresenta dados da política de educação profissional no Brasil, 

buscando demonstrar como o projeto de expansão da Rede Federal de Educação Profissional 

e Tecnológica - EPT pode ser analisado no âmbito das estratégias neodesenvolvimentistas do 

governo brasileiro, visando a desconcentração regional de atividades ligadas à educação, 

ciência e tecnologia, combinadas com a política de industrialização e articulada com as 

demandas dos arranjos produtivos locais. Todo esse esforço pode ser entendido como uma 
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tentativa de amenizar os efeitos das desigualdades sociais no país. Nesse sentido, a sessão 

revela informações acerca da Rede Federal na tentativa de apontar a realidade da política de 

educação profissional diante das dificuldades e dos desafios existentes. Busca problematizar 

o potencial de inclusão social e de redução das desigualdades sociais embutidos nas 

concepções de educação que norteiam a organização dos cursos, ao passo que assinala as 

críticas quanto aos princípios orientadores da atual política. 

Em síntese, o estudo procura evidenciar como a política educacional em ambos os 

governos é tratada como ferramenta auxiliar de promoção do desenvolvimento do país e se 

submete às transformações da dinâmica do capitalismo. Trata-se de uma política pública que 

serve aos interesses do modo de produção, utilizada para favorecer a qualificação do 

trabalhador visando o aumento da produção e, consequentemente, o acúmulo de capital. E se 

modifica conforme muda o poder político, conforme se aglutinam os atores sociais e 

mediante as mudanças econômicas. A política de educação profissional no Brasil é analisada 

nos dois períodos históricos buscando perceber como é guiada conforme os princípios do 

Neoliberalismo ou sob a influência da proposta neodesenvolvimentista. Em suma, observa as 

relações existentes entre os governos analisando: a legislação que orienta a organização da 

formação profissional, os conceitos e as teorias que influenciam visando identificar e analisar 

as similitudes e as diferenças e perceber os momentos de ruptura e de continuidade entre os 

governos no que diz respeito à política de educação profissional. 
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CAPÍTULO I - DESENVOLVIMENTO  

 

As discussões em torno do conceito de desenvolvimento são geralmente 

complexas e relacionais, visto que envolvem diferentes dimensões da vida social. É complexo 

quando se trata de desenvolvimento, e é preciso questionar: que tipo de desenvolvimento? 

Para quem? Para que? É relacional e, conforme o nível de respostas obtidas, podemos afirmar 

se existe desenvolvimento ou não. O debate acerca do desenvolvimento nesta investigação 

tem a intenção de analisar o contexto social e político do Brasil com as medidas em torno da 

formação para o trabalho, desencadeadas nas últimas décadas. Esta inflexão teórica busca 

compreender como as mudanças ocorridas no Brasil, movidas pelas diferentes concepções de 

desenvolvimento, interferem no contexto das políticas educacionais, incluindo as de 

formação profissional sob a responsabilidade do estado.  

Nesta investigação destacamos na análise, como os princípios políticos e 

econômicos presentes na década de 1990, especificamente desde o ano de 1995 inerentes ao 

pensamento neoliberal e as ideias difundidas a partir do ano de 2003, provenientes do 

denominado Neodesenvolvimentismo, incidem sobre as reformas educacionais empreendidas 

no país, sobretudo diante das estratégias de formação para o trabalho no intuito de atender as 

demandas provenientes da reestruturação do capitalismo.  

Esta sessão do estudo procura evidenciar o debate acerca das concepções de 

desenvolvimento e da capacidade de influência destas perspectivas diante das estratégias 

políticas e econômicas empreendidas no Brasil desde a década de 1960, na tentativa de situar 

o complexo debate diante das experiências históricas. Problematiza como estabeleceram-se as 

relações entre desenvolvimento e educação no Brasil, buscando refletir como esta relação 

incide sobre a responsabilidade pela formação para o trabalho. Desde então, cada concepção 

de desenvolvimento que passa a vigorar no país tem uma capacidade de orientar princípios e 

conceitos diante das reformas educacionais no Brasil, que se realizam subordinadas aos 

interesses da lógica do capital. 

A interação entre o estado e o mercado visando a formação da classe trabalhadora 

para atender as demandas do modo de produção capitalista, é analisada nesta investigação 

desde a década de 1960, embora os marcos temporais desta interação sejam anteriores a este 

período. A influência da teoria do capital humano no campo das políticas educacionais reflete 

na adoção de medidas que vinculam a formação para o trabalho diante daquilo que se entende 

por desenvolvimento. No que diz respeito à responsabilidade do estado brasileiro, é possível 
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destacar a criação dos Ginásios Polivalentes – GPs(1971) e dos Centros Federais de 

Educação – CEFETs (1978), como desdobramentos práticos desta influência diante da 

formação para o trabalho. Além de perceber que o contexto de criação destas instituições 

representa um conjunto de antecedentes da política de educação profissional no país. 

 

1.1 Desenvolvimento: perspectivas de análise 

O debate teórico acerca do desenvolvimento surge no período pós-guerra, na 

segunda metade de século XX, acompanhado pelo processo de consolidação dos Estados 

Unidos como nação hegemônica na economia mundial e tem como marco as inquietações 

diante dos processos de independência e dependência entre as nações vinculados às 

desigualdades das relações econômicas no âmbito internacional. A teoria do desenvolvimento 

nasce com o intuito de responder a estas inquietações. (MARINI, 1994) 

No decorrer da estruturação do capitalismo, os países enfrentam momentos que 

podemos classificar como desenvolvimentistas, que oscilam e coexistem com outros tipos de 

paradigmas (socialdemocracia, socialismo) capazes de influenciar um período da história de 

cada país. A era desenvolvimentista que vamos destacar aqui e a intensificação do debate em 

torno do próprio conceito pode ser datado no contexto pós-guerra, momento em que os países 

se organizam na tentativa de se reerguerem do ponto de vista político, econômico e social. 

Nesse sentido, a “Carta das Nações Unidas”, publicada em 1945, mesmo ano de criação da 

Organização das Nações Unidas - ONU, se torna um documento relevante, com orientações 

que passam a ser seguidas por diferentes países diante da corrida desenvolvimentista. O 

documento fornece diretrizes para que a nações pudessem alcançar níveis de 

desenvolvimento econômico e de bem-estar social mediante as proposições estabelecidas.  

No mesmo contexto, foram criados vários programas para auxiliar os países na 

condução do desenvolvimento pretendido, destacando a criação do Fundo Monetário 

Internacional - FMI, do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, do 

Programa das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, do Programa para a Educação, 

Ciência e Cultura, da Organização Mundial de Saúde - OMS, da Organização Internacional 

do Trabalho - OIT. Embora cada instituição tenha atuado de forma distinta, o discurso que as 

orientava foi o de contribuir com a melhoria da vida e bem-estar social nas nações. Vale 

destacar que a partir de 1960, no Brasil, o debate passa a ser amplamente realizado sob a 

influência de teorias, como a Teoria do Capital Humano de Theodore Schultz (1967), 

estimulando várias ações no sentido de alcançar um tipo de desenvolvimento no país. 

Diante do cenário, emerge um polêmico debate acerca do que se entende por 
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desenvolvimento, dado que as investidas destas organizações privilegiam e consideram o 

desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico. Assim, tanto no campo da 

academia, quanto na esfera política, difunde-se um pensamento que defendia que os países 

precisavam crescer economicamente para alcançar o desenvolvimento que “é, basicamente, 

aumento do fluxo de renda real, isto é, incremento na quantidade de bens e serviços por 

unidade de tempo à disposição de determinada coletividade" (FURTADO, 1961, p.115-116). 

A questão é controversa uma vez que pairam sobre este conceito duas visões: 1. A concepção 

de desenvolvimento sob influência dos economistas clássicos e neoclássicos que associa 

crescimento econômico ao desenvolvimento das nações e 2. A concepção de 

desenvolvimento sob influência, sobretudo da CEPAL, de que o crescimento econômico 

agrega valor quantitativo ao desenvolvimento, mas consiste num elemento insuficiente de 

definição por carecer de intervenções qualitativas de promoção de bem estar social que vão 

além da dimensão econômica.  

Quando a primeira perspectiva de análise é privilegiada em detrimento da 

segunda, é possível que as nações alcancem e registrem níveis de desenvolvimento conforme 

os parâmetros estabelecidos. Neste caso, se os empreendimentos e os esforços podem resultar 

em efeitos positivos, naturalmente os diferentes grupos sociais podem usufruir dos 

benefícios. Entretanto, se os resultados forem negativos, poucos serão aqueles capazes de 

desfrutar das melhorias na vida social. Por outro lado, se as ideias relacionadas à segunda 

concepção prevalecem e/ou se fortalecem, estima-se a ampliação de possibilidades diante das 

estratégias de sobrevivência diante do capitalismo. Desta maneira, a preocupação exclusiva 

com a renda conduziu muitos países a extremos, no sentido de justificar e executar programas 

em função do desenvolvimento. A preocupação com os índices e as taxas de crescimento e 

com o cumprimento de metas gerou estímulos diversos que exerceram influência no campo 

político e econômico e, por conseguinte, nas áreas de educação, saúde, trabalho e emprego, 

dentre outras. A medida do desenvolvimento seria dada então pelo acompanhamento do 

crescimento econômico com o aumento do Produto Interno Bruto - PIB e sua relação com os 

níveis de pobreza, desigualdade, saúde, educação, moradia, entre outros. 

Os estudos acerca do desenvolvimento ocupam algumas tendências de abordagem 

e, conforme se dinamizam, ocorre um trato diferenciado quanto ao fenômeno, quanto às 

estratégias de intervenção e quanto à metodologia de investigação, tais como a teoria da 

modernização, estruturalismo cepalino, teoria da dependência, valorização do estado e a 

tendência neoliberal, e recentemente, surgem investigações no sentido de caracterizar 

experiências de alguns países com o que se denomina de Neodesenvolvimentismo.  
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Primeiramente, a questão do Desenvolvimento se relaciona com a questão da 

modernização na medida em que ele (o desenvolvimento) representa uma forma de avanço 

das forças produtivas, das técnicas de produção, e para além disso, das relações sociais e 

culturais na sociedade. O que ocorre no Brasil desde a década de 1960 não se restringe às 

mudanças na forma de produção, mas aglutina um conjunto de transformações estruturais que 

provocam alterações no mundo do trabalho, no campo da educação, na cultura social. O 

incremento de técnicas e as modificações na forma de produzir representam mudanças no 

modo de vida para além das transformações na dinâmica produtiva.  

O desenvolvimento, na perspectiva da teoria da modernização, é tratado diante da 

relação entre países do primeiro mundo e países do terceiro mundo, no contexto de uma 

divisão tripartite do mundo em que o processo de desenvolvimento se daria por meio da 

busca constante das sociedades ditas “atrasadas” em alcançar os padrões das sociedades 

“avançadas”. Representado pela dicotomia tradicional x moderno, o contexto social considera 

o atraso apenas como etapa a ser superada no processo de desenvolvimento e exige o 

abandono das velhas formas de vida social diante da adoção da modernização da produção, 

das tecnologias, das instituições, sobretudo com a industrialização e o avanço nas forças 

produtivas, seguindo como exemplo o modelo das sociedades europeias. (STOMPKA, 2005) 

Podemos analisar a formação para o trabalho situada neste contexto, na medida 

que ela ocupa a posição de instrumento auxiliar no alcance do desenvolvimento visto que os 

programas educacionais são estruturados visando contribuir com a modernização das técnicas 

de produção sob o discurso da qualificação do trabalhador para ocupar os postos de trabalho. 

O debate em torno do desenvolvimento parte da ideia de modernização das 

relações econômicas e sociais e pressupõe a existência do subdesenvolvimento, caracterizado 

diante da condição pré-industrial dos países enquanto etapa a ser superada, de forma que são 

eleitos alguns parâmetros para medir a condição das nações que passam a ser analisadas e 

classificadas conforme o que se considera como desenvolvimento ou subdesenvolvimento. A 

forma de avaliar se um país é desenvolvido, subdesenvolvido ou em desenvolvimento ficou 

marcada pela utilização de indicadores, tais como PIB per capita, expectativa de vida, grau de 

industrialização, nível de alfabetização. E diante disso, se constrói a tese fundamenta da 

teoria do desenvolvimento: 

 

 

La tesis central de la teoría del desarrollo es que el desarollo económico representa 

un continuum, en el que el subdesarollo constituye una etapa inferior al desarollo 

pleno. Este representaría, empero, algo accesible a todos los países que se 

empeñaran en crear las condiciones adecuadas a eso efecto. (MARINI, 1994, p. 137) 
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O entendimento desta lógica sofre críticas porque existia uma dinamicidade na 

mudança social e a medida em que os países de terceiro mundo atingissem os padrões dos 

países de primeiro mundo, estes não estariam estagnados e já estariam em nova fase do 

desenvolvimento, colocando aqueles na mesma condição de atraso em relação a todo o 

processo.  

Uma outra abordagem para o desenvolvimento tem suas raízes no estruturalismo 

vinculado ao pensamento da Comissão para Estudos da América Latina e Caribe - CEPAL, 

que propõe uma forma específica de analisar as condições de desenvolvimento. Inspirada no 

método histórico-estrutural, considera o capitalismo enquanto um sistema organizado em 

torno da lógica centro-periferia, em que a divisão internacional dos países é marcada pela 

distribuição dos ganhos da seguinte forma: no centro, estão os países industrializados com 

progresso técnico e diversificação da produção. Na periferia, estão os países que não 

dominaram o progresso técnico na mesma velocidade dos demais e, na maioria das vezes, 

ocupa a condição de fornecedor, exportador dos produtos primários aos países do centro.  

A CEPAL contribuiu para a crítica em torno da teoria econômica do 

desenvolvimento, ao construir uma produção teórica do subdesenvolvimento que serve para 

explicar condições e especificidades históricas e culturais da América Latina no que diz 

respeito à constituição do capitalismo, à industrialização, à estrutura do Estado, à formação 

da burguesia nacional e da classe trabalhadora. O arcabouço teórico busca explicar a relação 

centro-periferia na dinâmica econômica e social. A partir deste pressuposto, os estudos da 

CEPAL procuravam constatar as tendências e as dificuldades do desenvolvimento nos países 

da periferia, observando as suas peculiaridades, as especificidades culturais e de identidade. 

Aponta que as sociedades latino-americanas seguiram padrões distintos de apropriação do 

progresso técnico e que a condição de subdesenvolvimento das nações resulta de um processo 

histórico-cultural.  

Raul Prebisch (2000) é um autor de referência no âmbito da CEPAL diante das 

discussões acerca do desenvolvimento e, no artigo El desarollo de América Latina y algunos 

de sus principales, publicado no ano de 1949, reflete acerca da necessidade de 

industrialização dos países da “periferia” para que fosse possível interromper a lógica vigente 

de importações e de transferência de ganhos de capital aos países “centrais”. Na ótica da 

CEPAL, para que o desenvolvimento de fato ocorresse, era preciso um conjunto de 

transformações de ordem estrutural envolvendo a relação centro-periferia na dinâmica do 
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capital, em que a industrialização exercesse um papel fundamental na superação do 

subdesenvolvimento e o estado possuísse uma atuação preponderante e forte diante da 

economia e de demais aspectos da vida social. Pela via da industrialização, seria possível 

aumentar os ganhos na economia, e se tornariam necessários para além disso, realizar 

intervenções em outras áreas de melhoria da vida das pessoas: saúde, educação, moradia, 

transporte, etc. (PREBISCH, 2000) 

As ideias estruturalistas da CEPAL se constituíram numa nova proposta para o 

desenvolvimento. De forma ampla, a perspectiva da CEPAL estava direcionada para o 

investimento em industrialização com o apoio do Estado, considerando-se que o mercado é 

insuficiente para promover por si só o desenvolvimento. Vale ressaltar que os princípios 

defendidos pela CEPAL combinavam com os interesses da burguesia nacional dos países 

considerados subdesenvolvidos e, reforçaram as medidas desenvolvimentistas que foram 

implementadas nestas nações. “No pensamento da CEPAL – que por isso mereceu o 

qualitativo de ‘desenvolvimentista’ que lhe foi dado – a industrialização assumia o papel de 

deus ex machina, suficiente por si mesma para garantir a correção dos desequilíbrios e 

desigualdades sociais” (MARINI, 1992, p. 79). 

De acordo com Marini (1992), a forma como o Brasil impulsiona o pensamento 

desenvolvimentista se concentra na atuação da burguesia nacional em realizar o projeto de 

industrialização por substituição de importações. 

 

 

O desenvolvimentismo foi a ideologia da burguesia industrial latino-americana, 

especialmente aquela que, respondendo a um maior grau de industrialização e 

compartilhando já o poder do Estado com a burguesia agrário exportadora, trata de 

ampliar seu espaço a expressas desta, recorrendo para isso com à aliança com o 

proletariado industrial e a classe média assalariada. Ao mesmo tempo que acena 

para este com a ampliação da oferta de emprego e maiores salários, o 

desenvolvimentismo, mediante a crítica do esquema tradicional de divisão 

internacional do trabalho, exigia dos grandes centros capitalistas o estabelecimento 

de um novo tipo de relação e, rechaçando o modelo primário exportador, abre fogo 

contra a velha classe dominante. Evita, porém, no contexto da luta inter-burguesa, 

colocar como premissa do modelo industrial a reforma agrária, tanto mais que a 

política da burguesia industrial não passava pela aliança com o campesinato. 

(MARINI, 1992, p.79-80) 
 

 

Nesse sentido, proposta desenvolvimentista baseada na industrialização visava 

alavancar as condições de desenvolvimento e superar o subdesenvolvimento por meio da 

indústria, esperando modernizar as técnicas e tecnologias diante da produção, o que geraria o 

aumento da produtividade e aumento da renda. A compreensão deste conceito de 

Desenvolvimento na visão cepalina também é importante para entender o 
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Neodesenvolvimentismo que o Brasil vivenciou a partir do ano de 2003, quando as medidas 

econômicas e políticas empreendidas receberam influência direta das reflexões oriundas da 

CEPAL. 

Na sequência, emerge a teoria da dependência nas décadas de 1960 e 1970, que 

buscava explicar o desenvolvimento na periferia do capitalismo mundial por meio da 

dialética marxista. Os debates indicam uma estagnação dos países de periferia, em virtude de 

relações de dependência externa, o que representava uma condição estrutural desfavorável de 

desenvolvimento. Para a teoria da dependência, esta estagnação servia de contrapartida para o 

crescimento dos países capitalistas centrais. Os estudos da teoria da dependência 

conservavam um eixo comum no sentido de identificar e explicar as condições de 

dependência e previa a internacionalização interna da economia nos países da América Latina 

como alternativa de participação da nova ordem mundial, questionando inclusive as 

tendências de nacionalismo para o desenvolvimento. Embora reconhecesse as especificidades 

culturais da América Latina, os estudos revelam as chances de alcançar o desenvolvimento 

nos países subdesenvolvidos dependia dos processos desencadeados nas economias centrais e 

do reflexo disso na dinâmica interna. Celso Furtado (1961), no âmbito da CEPAL, alinhado 

na ótica de um pensamento nacional-desenvolvimentista, critica as relações de dependência 

do Brasil em relação aos países ditos desenvolvidos e enfatiza a necessidade de apoio ao 

mercado interno para fortalecer a economia. 

Ainda de acordo com Furtado (1968), a condição de desenvolvimento ou 

subdesenvolvimento está relacionada com as condições históricas e estruturais do próprio 

capitalismo. Logo, ambos não podem ser considerados como etapas sucessivas em todos os 

países, dado que constituem processos históricos autônomos e, não necessariamente 

dependentes.  

  

 

Na análise que se segue, trataremos de captar o problema do subdesenvolvimento 

como uma realidade histórica, decorrente da propagação da técnica moderna no 

processo de constituição de uma economia de escala mundial. O 

subdesenvolvimento deve ser compreendido como um fenômeno da história 

moderna, momentâneo do desenvolvimento, como um dos aspectos da revolução 

industrial. (FURTADO, 1968, p. 4) 

 
 

A principal contribuição de Celso Furtado à teoria desenvolvimentista representa 

a historicização da análise que busca conectar as condições de desenvolvimento do 

capitalismo com a estrutura dos países diante daquilo que se considera como 

desenvolvimento e subdesenvolvimento.  
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Outro modo de pensar a dependência propõe considerá-la como uma dependência 

estrutural na medida em que se estabelece conforme se aglutinam as classes sociais em torno 

do poder, da condução da economia interna e das relações com a economia mundial. Esta 

condição estrutural da dependência se apoia na condição circunstancial da mesma, o que 

provoca uma ampliação da noção de desenvolvimento e permite entender que pode ocorrer 

em diferentes situações. A depender da forma como se comportam os grupos sociais, a 

burguesia nacional e o estado, no controle da produção e distribuição dos bens, o grau de 

dependência dos países será maior ou menor e o padrão de desenvolvimento varia mediante 

tal situação. (CARDOSO E FALETTO, 1970)  

Esta vertente de pensamento em relação à dependência influenciou diretamente a 

política econômica e social no Brasil, mais especificamente na década de 1990. Embora 

Fernando Henrique Cardoso tenha escritos no âmbito da CEPAL criticando as relações de 

dependência, o mesmo passa a defender o conceito de desenvolvimento dependente e postula 

que tal dependência em relação aos países considerados desenvolvidos não seria um 

impedimento para se desenvolver, pois conforme as circunstâncias estruturais e o 

comportamento dos grupos e das classes envolvidas se daria a dinâmica de desenvolvimento. 

Houve, então, uma tentativa de aplicar o conceito, enquanto gestor político, nas relações entre 

o estado e a economia e na relação do país diante de outros organismos internacionais. 

De outro espectro, concentram-se estudos que abordam o desenvolvimento 

situando o papel do estado na economia, evidenciando tentativas bem-sucedidas de atuação 

estatal para além das perspectivas anteriormente propostas, nas quais o estado seria apontado 

como o propulsor do desenvolvimento. A ênfase consiste na proposição de que o estado 

assuma a responsabilidade pelo desenvolvimento das nações, por meio de estratégias político-

institucionais de fortalecimento das áreas econômicas e sociais. Trata-se de o estado 

empreender um conjunto especializado de ações no sentido de reestruturação interna e 

burocrática, promoção dos setores estratégicos da economia e atuação nas áreas essenciais da 

vida social. Os estudos que se destacam são aqueles que procuram mostrar experiências como 

as do Japão, na tentativa de fortalecimento da estrutura interna do estado, controle da 

economia e a combinação de ações estratégicas visando o desenvolvimento do país. (LIMA 

SOBRINHO, 1990) 

A partir desta acepção, os dilemas do Brasil em torno do desenvolvimento podem 

ser explicados a partir da análise da consolidação do estado brasileiro, bem como da atuação 

do estado frente à economia. As particularidades históricas evidenciam os momentos em que 

a estrutura do estado consegue, ou não, ser protagonista do desenvolvimento ou quando 
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consegue viabilizar condições favoráveis para a melhoria da vida social.  

Por fim, a perspectiva neoliberal (que será aprofundada adiante) consiste numa 

abordagem que defende a diminuição do papel do estado diante da economia e, portanto, 

seria prejudicial ao desenvolvimento, baseado no argumento de que a estrutura interna e 

burocrática do estado representa um obstáculo ao desenvolvimento do sistema produtivo. As 

ideias liberais em torno da economia e do avanço das forças produtivas não são recentes e 

remetem ao pensamento clássico da economia, porém o reposicionamento destas ideias diante 

do processo de globalização é que torna atual um conjunto de ideias difundidas a partir da 

década de 1980. O processo de desenvolvimento é concebido como um arranjo institucional 

que enfatiza a economia de livre mercado, de forma global, estrutural e moderna. Desta 

forma, quanto menor for a intervenção do estado, menos serão os obstáculos ao 

funcionamento da economia. Isso geraria o crescimento econômico, o aumento da renda e da 

riqueza social e possibilitaria a melhor alocação dos bens socialmente produzidos. Desta 

maneira, o desenvolvimento seria alcançado na medida em que os mercados conseguissem 

controlar a economia e a vida social.  

Diante destas proposições e do que elas representam, foram desencadeadas várias 

ações e recomendações visando reestruturar a economia dos países, sobretudo a partir de 

1990, que afetaram a América Latina e especificamente o Brasil, todas pautadas pelo discurso 

do ajuste econômico, ajuste fiscal, e realização de reformas estruturais envolvendo a 

economia, as áreas de educação, saúde, trabalho e emprego. A perspectiva neoliberal 

alimenta a crença de que o desenvolvimento seria alcançado pela via do crescimento 

econômico e as medidas recomendadas, resultando num emaranhado de ações no sentido de 

elevar a produção e a circulação de bens visando o aumento da riqueza social. A organização 

dos processos de trabalho na sociedade se torna mais uma vez sinônimo de preocupação por 

parte de estados e mercados: o sucesso do sistema produtivo e, consequentemente do 

crescimento econômico, depende da otimização da capacidade de trabalho envolvida. 

Desta maneira, as relações entre Desenvolvimento e Educação evidenciam a 

dinâmica de subordinação desta para com aquele, diante das necessidades de formação para o 

trabalho capitalista, visando melhorar as qualificações requeridas pelos postos de trabalho. A 

escola passa a ser defendida como um dos elementos importantes na relação capital-trabalho 

porque serve de instrumento de qualificação do trabalhador para atender ao projeto de 

industrialização e de modernização do país, elementos que integram os novos contextos do 

capitalismo mundial. Diante disso, difunde-se inclusive a falsa crença de que a educação 

garantiria a imediata inserção do trabalhador no mercado de trabalho e pela educação se 
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garantiria o pleno emprego. Este discurso foi utilizado sobretudo para guiar reformas 

educacionais empreendidas no país.  

Desde o ano de 2003, no Brasil, emerge uma forma distinta de conduzir a política 

econômica do país denominada de Neodesenvolvimentismo (que será aprofundada adiante) e 

envolve o resgate de ideias e princípios relacionados à socialdemocracia, buscando articular 

teses e conceitos defendidos nos estudos da CEPAL no que diz respeito ao desenvolvimento. 

Trata-se de uma abordagem que defende a presença de um estado forte diante da economia, 

postulado como protagonista na promoção do desenvolvimento, combinado com políticas 

sociais visando a redistribuição de renda e a adoção de princípios relacionados à justiça 

social. O Neodesenvolvimentismo é visto, de um lado, como uma ressignificação das ideias 

de desenvolvimento difundidas pela CEPAL nos anos de 1950 e 1960 por conservar 

semelhanças teóricas e ideológicas. No entanto, está sujeito a críticas quanto à forma como 

foi implantado no Brasil. 

No que diz respeito à formação profissional, a influência das ideias da CEPAL, 

marca a atuação do estado e do mercado brasileiro desde década de 1960 e as ideias são 

resgatadas a partir do ano de 2003, diante da educação profissional pública federal, cujos 

objetivos referem-se à formação do trabalhador como uma das estratégias de 

desenvolvimento, articulada sobretudo com a política de industrialização e com as reformas 

estruturais no país. 

As críticas diante do conceito de desenvolvimento e de suas acepções sinalizam 

para novas possibilidades diante do contexto social, e conforme o pensamento de Sen (1999), 

exige pensar em alternativas viáveis de desenvolvimento, cujos parâmetros não sejam 

restritos ao requisito econômico. A ampliação do conceito3 torna-se uma premissa necessária 

desde a constatação de que crescimento econômico é importante para a vida social, mas não 

pode significar única e exclusivamente a condição de desenvolvimento. O atendimento às 

necessidades básicas da população deve ser garantido, com investimentos nas áreas de saúde, 

educação, moradia, transporte, trabalho e emprego, mas para além disso, é necessário pensar 

que o atendimento destas condições esteja em sintonia com a garantia de outros elementos 

essenciais a vida social, como a cultura, esporte, lazer, arte, ciência, visto que a promoção do 

desenvolvimento deve considerar todos estes elementos.  

                                                           
3 Em 1990, o economista Amarthya Sen ganha o prêmio Nobel de economia com sua tese que propõe um 

conceito de desenvolvimento como liberdade. Na proposta de Sem (1999), o crescimento econômico é 

importante, mas não deve ser considerado um fim em si mesmo. Os investimentos nas áreas de saúde e 

educação, por exemplo, devem servir para a promoção da liberdade. Significa pensar na lógica do 

reconhecimento das diferenças, na garantia das liberdades individuais e coletivas. (SEN, 1999) 
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Em suma, o que se constata diante das diferentes acepções de desenvolvimento 

está no fato de que a escolha dos parâmetros para a definição do conceito é o que marca a 

fundamentação central da ideia. Os elementos que compõe a definição daquilo que é 

considerado como desenvolvimento interagem entre si provocando desdobramentos na 

economia, na política global e local. É diante das diferentes combinações possíveis entre os 

parâmetros que se comportam os estados e os mercados promovendo este ou aquele tipo de 

desenvolvimento. Conforme o parâmetro utilizado é que se define para quem o 

desenvolvimento é pensado. (HARVEY, 1998) Se, por se exemplo, isolarmos o crescimento 

econômico, a renda real do país como parâmetros de medição do desenvolvimento, a equação 

do conceito se restringe a um conjunto de pessoas e grupos sociais que, por vezes, estão 

desprovidos de outras questões não incluídas nesta análise. Desta forma, ao passo que os 

índices apontem para o crescimento e a elevação desta renda, instaura-se uma pseudo 

impressão de desenvolvimento no país. No entanto, quando acrescentamos outros indicadores 

que agregam elementos de natureza estrutural aos de natureza cultural, ampliamos os 

parâmetros para medir o desenvolvimento e podemos observar o quanto são complexos e 

relacionais o conceito e a realidade social do país. 

As concepções de desenvolvimento incidem diretamente sobre o contexto político 

e econômico dos países, ao mesmo tempo em que advém das experiências vivenciadas no 

decorrer da própria história. Os objetivos deste estudo coadunam com a tentativa de 

estabelecer e analisar as relações entre as concepções de desenvolvimento difundidas no 

Brasil, em períodos distintos que compreendem desde o ano de 1995 e a partir do ano de 

2003, e como isto interferiu/interfere nas concepções que orientam as políticas educacionais, 

especificamente a educação profissional pública federal. 

 

1.2 Desenvolvimento e educação 

As discussões que relacionam educação e desenvolvimento, geralmente o fazem 

tomando educação como sinônimo de escolarização e, ao partir desta definição, fazem 

associações errôneas quanto a capacidade da educação para a promoção do desenvolvimento. 

A educação, tal como ela é tratada, relaciona-se com o desenvolvimento numa lógica 

subjugada aos interesses maiores de atendimento das demandas do capital. As indagações que 

estabelecem relações entre educação e desenvolvimento no Brasil trazem consigo o debate 

acerca da desigualdade, sobretudo para justificar as medidas de expansão do sistema 

educacional no país, bem como as reformas educacionais que são empreendidas no decorrer 

das décadas. De um lado, temos um panorama de desigualdades: salariais, de acesso a 
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tecnologias, regionais, culturais, sociais. Por outro, temos um discurso que estabelece a 

relação direta entre educação, desigualdade e desenvolvimento e se baseia num contexto de 

causalidades sequenciais, em que, pela via da escolarização, seria possível melhorar a 

qualificação do trabalhador, aumentar a produtividade, gerar o crescimento econômico, 

aumentar os salários e diminuir a pobreza. Nesta mesma visão, defende-se por vezes a pseudo 

ideia de que pela via da educação, seria possível ampliar as condições de igualdade e de 

mobilidade social tanto de status, quanto de renda da população. (BRUNO, 2011) 

No texto de discussão “Pelo fim das décadas perdidas: educação e 

desenvolvimento sustentado no Brasil”, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – 

IPEA, está apresentada a dinâmica de funcionamento do mercado de trabalho diante da 

heterogeneização da escolaridade da população brasileira, sustentando o argumento de que 

esta disparidade acentua o quadro de desigualdade salarial. Revela que o desenvolvimento 

tecnológico vivenciado pelo país nas décadas de 1970 e 1980 não foi acompanhado pela 

devida expansão e melhoria da política educacional, o que postulou um atraso no país, 

principalmente, se comparado a outros países em condições semelhantes. O estudo realizado 

no ano de 2002 fez uma decomposição da desigualdade salarial no Brasil e constatou que a 

heterogeneidade educacional foi o principal fator de desigualdade de renda no país.  

(BARROS, HENRIQUES e MENDONÇA, 2002) Nessa perspectiva, seriam necessárias e 

justificadas as medidas de expansão da educação no Brasil, visando equilibrar este quadro. 

Com base nestas constatações, e no discurso oriundo destas informações, muitas são as 

recomendações de investimento na melhoria do sistema educacional brasileiro, na tentativa 

de alcançar as condições de desenvolvimento socioeconômico postuladas.  

Por esse ângulo, duas questões polêmicas merecem destaque. Em primeiro lugar, 

as investidas para aumentar a escolaridade da população brasileira sempre estiveram pautadas 

pelos interesses e dinâmica do mercado, da economia e, geralmente, estão pouco sintonizadas 

com outras dimensões da vida social para além do mercado. A preocupação em garantir o 

acesso à educação/escola e ampliar a oferta de vagas e cursos nas diferentes modalidades de 

ensino se guia pelas demandas das transformações na economia. Em segundo lugar, as 

estratégias para a expansão da educação, provocam um movimento constante de valorização 

e desvalorização do próprio campo da educação, do trabalho e do trabalhador. Por exemplo, 

na medida em que se ampliam as vagas e os cursos, busca-se aumentar a quantidade de 

trabalhadores qualificados em determinadas áreas, visando o aumento da produtividade e, 

consequentemente, da renda salarial sob o discurso de permitir assim condições da 

mobilidade social. No entanto, a aparente redução das desigualdades educacionais pode 
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ocorrer por um determinado período, até que uma parte dos trabalhadores tenham conseguido 

atingir o padrão de qualificação exigido e alguma mobilidade social.  

Por conseguinte, tende a cessar os padrões crescentes de valorização e de 

aumento da renda média em função da escolaridade, correndo o risco de desencadear um 

processo de desvalorização do trabalhador dito qualificado, o que, por sua vez, pode gerar 

uma pseudo mobilidade social. Sendo assim, a condição social do trabalhador pode ficar 

estagnada, mesmo se os níveis educacionais estiverem equilibrados. Resta-nos afirmar que os 

empreendimentos que visam expandir o sistema educacional e ampliar o acesso à educação 

não podem se restringir às demandas da economia, mas precisam ser realizados em 

consonância com outras dimensões estruturais da vida social. Caso contrário, correm o risco 

de se tornaram pouco efetivos com o passar do tempo. 

Ainda que reconheçamos que a educação, mesmo associada a escolarização, pode 

contribuir com o desenvolvimento socioeconômico do país, não podemos colocá-la como a 

principal ferramenta, uma vez que a educação isolada não pode mudar a cultura de um país. 

Mais relevante que ampliar o acesso à escola, é preciso repensar o tipo de educação que é 

ofertado. Os sistemas educacionais são pensados somente em função do atendimento das 

demandas econômicas da estrutura produtiva, tornando-se reféns de todo o processo e, 

quando novas mudanças ocorrem, correm o risco de se tornarem obsoletos, necessitando 

novamente adaptar-se às correntes transformações sempre numa lógica de subordinação. 

Para além da escolarização e para além dos interesses do capital, a educação pode 

proporcionar uma formação que privilegia a integralidade do ser humano, o potencial criativo 

e reflexivo do trabalhador que pode ser um elemento constante, mesmo diante de mudanças 

bruscas na economia. Afinal, uma educação verdadeiramente comprometida com a formação 

do ser humano pode, além de reduzir as desigualdades educacionais e salariais, potencializar 

a capacidade de criatividade do trabalhador e permitir inclusive que este se posicione diante 

do processo produtivo e da posição que ocupa no sistema. Esta é uma postura contra 

hegemônica, uma vez que representam uma tentativa de compartilhar o controle acerca dos 

rumos da esfera produtiva, o que está fora das premissas do capital já que os interesses 

predominantes vinculados à dimensão contrariam o funcionamento do sistema capitalista. 

(MACHADO, 1989) 

A responsabilidade pela formação para o trabalho, os princípios e os conceitos 

que orientam a formulação de programas e projetos educacionais no Brasil, se alinham com 

os projetos de desenvolvimento que se tem no país, demonstrando a cada momento a relação 

de subordinação do que se entende por educação à lógica do capital. A formação da classe 
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trabalhadora para atender as demandas do modo de produção capitalista se organiza, na 

maioria das vezes, envolvendo a dedicação dos estados e dos mercados no alcance dos 

objetivos pretendidos.  

Desta forma, a depender do contexto histórico e da visão de desenvolvimento que 

se tem naquele período, o Estado assume com mais afinco a responsabilidade de formar 

trabalhadores e financia a criação e a manutenção de estabelecimentos de ensino, a realização 

de ações educacionais, a contratação de profissionais, enfim, consegue dispor de recursos 

voltados para viabilizar a formação para o trabalho. Em outros momentos históricos, a 

influência do mercado e da economia será mais intensa no que diz respeito à formação para o 

trabalho capitalista numa relação de investimento nos sistemas educacionais, em busca de 

retornos rápidos e eficientes, visando o aumento de lucro e a acumulação de capital.  

A interação entre o estado e o mercado no Brasil em prol da formação para o 

trabalho, é datada muito antes do período analisado nesta investigação. Entretanto, 

destacamos que especificamente desde os anos de 1960, houve uma preocupação tanto do 

estado, quanto do mercado diante das mudanças no regime de produção que sob influência da 

perspectiva desenvolvimentista, resulta num conjunto de tentativas de garantir que a força de 

trabalho da população brasileira conseguisse acompanhar as transformações na base da 

economia. Logo, o discurso da necessidade de aumentar a qualificação da classe trabalhadora 

brasileira aparece associado a um conjunto de condições que viriam a promover o 

desenvolvimento do país. Quando se trata de desenvolvimento, é preciso estar atentos ao fato 

de que a concepção de desenvolvimento interfere na sociedade, na economia, na relação entre 

estados e mercados e, por consequência, nas estratégias de formação para o trabalho. O 

conceito de desenvolvimento é complexo e relacional, parte das demandas sociais, 

econômicas, políticas e culturais; e tende a acompanhar as condições hegemônicas de poder 

vigentes na sociedade capitalista e, neste caso, consiste na noção de desenvolvimento 

associada ao crescimento econômico. 

Os desdobramentos oriundos do conceito de desenvolvimento adotado diante da 

política educacional desencadeada e depreendida no Brasil desde então e a influência da 

concepção de desenvolvimento associado ao crescimento econômico produziu um discurso 

que atribuiu à educação e à escolarização a função de contribuir com o país, sob a 

justificativa de ser essencial para qualificar a força de trabalho brasileira. E, assim, o sistema 

educativo se subordina ao sistema produtivo, no atendimento das demandas do capital.  

A base do processo produtivo estava em transformação com a adoção de novas 

técnicas e tecnologias de produção, assim a estrutura da sociedade se tornava cada vez mais 
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flexível, e, portanto, o estado, a família, a economia e as próprias classes sociais, antes bem 

definidas, começam a se transformar diante do novo contexto. Para que a produção e o 

consumo seguissem perseguindo os rumos de desenvolvimento do país, defende-se 

veementemente a ideia de que é preciso melhorar os padrões de qualificação daqueles que 

produzem, para que possam acompanhar os padrões de desenvolvimento. Neste sentido, duas 

coisas são relevantes para análise: 1. O trabalhador é colocado numa situação em que precisa 

melhorar a qualidade do seu trabalho, e 2. A busca pela qualificação pode ser de 

responsabilidade do estado, do mercado e do próprio trabalhador por meio de um processo de 

individualização do processo formativo. (BERNARDO, 1989) 

 

1.3 Estado e Mercado na formação para o trabalho 

Paralelamente ao conceito de desenvolvimento difundido na época, cabe ressaltar 

a influência da Teoria do Capital Humano de Theodore Schultz (1967), que age diretamente 

no campo da educação e contribui para reformular a política educacional no país. Nesse 

entendimento, é possível observar que a presença e atuação dos estados e dos mercados 

diante da formação do trabalhador varia conforme os modelos de gestão que se tem na 

sociedade: quando a estrutura de poder é mais social democrata, há uma tendência do estado 

se ocupar mais efetivamente com a formação da classe trabalhadora. Quando as estruturas de 

poder estão mais alinhadas à acepção liberal ou neoliberal, a presença do mercado será mais 

marcante nos propósitos da política educacional.  

Os indícios do capital humano aparecem muito antes da teoria do capital humano 

propriamente dita. A palavra Capital origina-se do latim “capitalis” que remete à ideia de 

“cabeça”, elemento principal, que manda no processo. Foi um termo inicialmente utilizado 

para designar alguma coisa que estivesse acima das demais e com caráter dominante. A partir 

do período mercantilista, renascentista e com a mudança do sistema feudal para o 

capitalismo, o termo passa a ser associado a dinheiro, riqueza, propriedade e estabelece 

relações com o trabalho. Se considerarmos o homem como elemento importante para o 

desenvolvimento da sociedade e para o avanço das forças produtivas, certamente a associação 

capital-humano terá alguma razão de existir. No entanto, caem críticas quanto à utilização 

inadequada dos termos em função do modo de produção. Na história, vamos encontrar 

referências à valorização do homem para o país, para a guerra, para o desenvolvimento, para 

a riqueza das nações.  

Desde as reflexões de Smith (1776) e Marshall (1890), além de outros 

economistas, se destaca a preocupação em reconhecer a existência de um tipo específico de 
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capital inerente às habilidades e capacidades humanas e investir nesse conhecimento 

representa investir no conjunto da sociedade. É possível reconhecer no ser humano o 

potencial de criatividade, a capacidade de se desenvolver e, desta forma, contribuir para o 

crescimento da sociedade. Vale ressaltar que isso não é e está longe de ser consenso entre os 

pensadores, justamente pelo risco por vezes real de se igualar o ser humano à coisa material, 

passível de serem trocados e manipulados, privando-o de liberdade. Devido a este receio, 

vários pensadores se opuseram a considerar e contabilizar o investimento no ser humano na 

ordem do capital. O ser humano é um tipo de capital que corrobora com o desenvolvimento 

da sociedade e com o avanço das forças produtivas, porém o trato concedido ao ser humano 

vai se modificando conforme o modo de produção, e no caso do capitalismo, há uma 

tendência em coisificar as relações humanas a ponto delas perderem sua essência. 

Somente no ano de 1950, a Teoria do Capital Humano se formaliza com o 

pensamento de T. W. Schultz, professor de economia da Universidade de Chicago. De modo 

geral, Schultz (1973) observa a dinâmica da produção e aponta para a influência da educação 

e da qualificação do trabalhador no aumento da produtividade. Constata que “os 

investimentos estão constituindo uma penetrante influência sobre o crescimento econômico; e 

que o investimento básico no capital humano é a educação.” (SCHULTZ, 1973, p.10) O 

pensamento de Schultz coloca o conhecimento na condição de capital, e problematiza quanto 

à responsabilidade de investir na formação do trabalhador, podendo ser individual ou 

compartilhada com as partes interessadas em melhorar a produtividade e em aumentar a 

produção no sistema. Os investimentos e os recursos humanos na área de educação e saúde 

são vistos como forma de melhoria da qualidade de vida do trabalhador, visando o aumento 

da sua produtividade. Com a ampliação dos tipos de conhecimento por meio da qualificação, 

os trabalhadores estariam mais aptos ao trabalho e teriam a oportunidade de ampliar 

igualmente suas escolhas diante do processo produtivo. Com o acesso a serviços de saúde, 

alternativas de lazer proporcionados por estados, empresas e sindicatos, o trabalhador seria 

mais feliz e trabalharia melhor, o que representava o aumento significativo da produtividade e 

consequentemente dos lucros e do desenvolvimento econômico. Nesse sentido, postula que, 

 

 

Embora seja óbvio que as pessoas adquiram capacidades úteis e conhecimentos, não 

é óbvio que essas capacidades e esses conhecimentos sejam uma forma de capital, 

que esse capital seja, em parte substancial, um produto do investimento deliberado, 

que têm-se desenvolvido no seio das sociedades ocidentais a um índice muito mais 

rápido do que o capital convencional (não-humano), e que o seu crescimento pode 

muito bem ser a característica mais singular do sistema econômico. Observou-se 

amplamente que os aumentos ocorridos na produção nacional têm sido amplamente 

comparados aos acréscimos de terra, de homens-hora e de capital físico 
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reproduzível. O investimento do capital humano talvez seja a explicação mais 

consentânea para esta assinalada diferença. (SCHULTZ, 1973, p.31) 

 

 

A defesa de Schultz de que os investimentos no capital humano estariam ligados 

diretamente com o aumento da produção, elevou a educação a um patamar alto na sociedade, 

assumindo condição imprescindível para o desenvolvimento econômico. Decorre daí a 

proliferação de teses no sentido de que a educação “mudaria” a vida social, de que a 

educação seria “o campo mais importante para o futuro da humanidade”. É inegável que um 

projeto de educação comprometido com o ser humano, realmente contribua para um outro 

mundo possível. No entanto, a falsa ideia que é defendida nos termos da teoria do capital 

humano se dedica a utilizar a educação e a escola como ferramenta que potencializa a 

produção no sistema capitalista. Isto se relaciona com a capacidade de mobilidade social dos 

indivíduos em sociedade, justamente porque de acordo com a Teoria do Capital Humano, o 

investimento em educação pode desencadear uma melhor preparação para o trabalho, o que 

contribui para o aumento da produtividade do trabalhador, e pode inclusive melhorar sua 

renda e posição social. Nesse sentido é que Frigotto (1993) afirma criticamente o quanto a 

educação se torna refém dos interesses do sistema capitalista de produção e favorece as 

condições de crescimento econômico. 

 

 

Pelos critérios de mercado, cujo objetivo é averiguar qual a contribuição do "capital 

humano", fruto do investimento realizado, para a produção econômica. Assim como 

na sociedade capitalista, os produtos do trabalho humano são produzidos não em 

função de sua "utilidade", mas em função da troca, o que interessa, do ponto de vista 

do mercado (FRIGOTTO, 1993, p.67) 

 

 

Nesse sentido, intensifica-se a defesa de que o estado deva possibilitar o acesso 

dos trabalhadores à educação e deva investir na formação do povo. Schultz (1973) associa os 

investimentos no conhecimento com a ascensão social e o aumento da renda individual. A 

repercussão disso ficou evidente em vários países nas práticas e reformas em torno da política 

educacional, na preocupação das nações, incluindo o Brasil, em alcançar índices que 

classificam a condição de desenvolvimento do país, por meio da relação da educação com a 

mobilidade social, a desigualdade social, a pobreza (relações estabelecidas por meio da 

análise do índice Gini, do PIB - Produto Interno Bruto e depois de 1990, inclui o IDH - Índice 

de Desenvolvimento Humano). 

Se, por um lado, este conceito conduz uma dinâmica de supervalorização da 

educação para a qualificação do trabalhador, visando sua utilidade para os ganhos advindos 



39 

das melhorias na produção, por outro, esconde as desigualdades decorrentes deste processo, 

porque a desvalorização do trabalho e do trabalhador são mascaradas num movimento em 

que a educação/escola se transforma na principal ferramenta para qualificação do trabalhador. 

Da mesma forma que o aumento da qualificação dos trabalhadores pode servir para aumentar 

a renda e contribuir para a garantia de emprego, o resultado pode ser inverso, na medida em 

que a população alcança níveis mais elevados de escolarização e acabam se equilibrando num 

mesmo patamar de qualificação. Naturalmente, tende a ocorrer um processo que envolve um 

contingente de trabalhadores “super” qualificados, com baixa na oferta de postos de trabalho, 

seguida de uma desvalorização do trabalhador, o que pode ocasionar a queda do valor dos 

salários. 

A Teoria do Capital Humano de Theodore Schultz (1967) propõe que a educação 

seja tratada como um tipo de capital específico capaz de agregar valor ao trabalhador e ao 

posto de trabalho. Esta discussão permite analisar o papel do estado na formação do 

trabalhador e como ele se comporta diante das proposições da indústria, do mercado, enfim, 

do sistema capitalista de produção. A partir da influência da Teoria do Capital Humano, ainda 

presente nas décadas posteriores, busca-se constatar como os novos rumos das estratégias 

formativas se materializam nas políticas educacionais por meio de reformas empreendidas na 

estrutura, alterações no tempo dedicado à formação, nas disciplinas e nos conteúdos que são 

priorizados, bem como nos custos e nos investimentos relacionados à formação.  

O modo de produção capitalista trata a educação, transformando-a em 

mercadoria, e coloca a formação para o trabalho num processo constante de qualificação e 

desvalorização diante das mudanças no processo produtivo. A depender da lógica de 

desenvolvimento que esteja associada ao contexto histórico, estados e mercados tendem a 

atuar mais ou menos diante da formação para o trabalho.  Ora o Estado se ocupa da função de 

promover a formação, e, numa lógica desenvolvimentista, adota medidas políticas e 

econômicas que favoreçam a situação, e viabiliza toda uma estrutura para formar a classe 

trabalhadora. Ora o mercado e os empresários se preocupam em garantir que o trabalhador 

possua os requisitos necessários ao posto de trabalho, visando uma maior produtividade e 

consequentemente o lucro. Assim atuam como gestores da formação para o trabalho visando 

seu retorno. Além disso, o próprio trabalhador passa a ser estimulado a dominar várias 

técnicas, buscar sua formação, melhorar seu padrão de qualificação, se tornar competitivo e 

investir em si mesmo no que diz respeito à educação. Isso gera um processo que individualiza 

a responsabilidade pela formação, e produz um discurso de que o trabalhador precisa buscar o 

desenvolvimento de suas habilidades e competências para alcançar o perfil desejado sob pena 
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de não se manter no mercado de trabalho. (BERNARDO, 1989) 

Na produção teórica de Theodore Schultz (1967) está representada a tese de que 

investir na educação significa gerar um tipo de capital humano capaz de agregar valor aos 

processos produtivos diante dos fenômenos inerentes à modernização e às transformações da 

sociedade capitalista industrial. A teoria do capital humano serviu de parâmetros para a 

elaboração de muitas políticas, visando o desenvolvimento dos países sob o discurso que os 

investimentos na formação do trabalhador “qualificado” potencializam o sistema produtivo, 

tornando-o mais competitivo. Esta será tratada quando o estudo abordar o papel do estado na 

formação do trabalhador. A concepção de qualificação presente aqui está direcionada para 

dotar o trabalhador de instrumentos, habilidades e conhecimento capazes de otimizar os 

processos de trabalho e assim atender aos interesses dos mercados. Esta lógica representará o 

pano de fundo de surgimento e/ou aprimoramento de vários programas educacionais de 

formação técnica e profissional no Brasil. 

Nota-se no Brasil, desde as décadas de 1960 e 1970, um movimento para 

intensificação da qualificação formal com o aumento de unidades escolares e cursos 

oferecidos formalmente, visando melhorar a escolarização da população e, por conseguinte, 

obter mão de obra qualificada para atender o mercado de trabalho e assim contribuir com o 

desenvolvimento econômico do país. A forte associação entre educação e desenvolvimento, 

educação e emprego gera uma preocupação em medir e utilizar as taxas de escolarização, os 

anos de escolaridade, a quantidade de diplomas adquiridos para a criação de índices de 

desenvolvimento econômico.  Estes índices servem de parâmetro para orientar o país que era 

considerado subdesenvolvido naquele momento, na condução de seus programas 

educacionais, justificando assim a criação de sistemas escolares.  

Historicamente, é possível constatar a criação e o fortalecimento de instituições 

destinadas a oferecer a formação para o trabalho no Brasil, como por exemplo, os Ginásios 

Polivalentes – GPs (1971) a criação dos Centros Federais de Educação Tecnológica – 

CEFETs (1978). É possível observar, por exemplo, como os acordos e convênios 

provenientes do Projeto MEC-USAID afetaram o sistema de ensino brasileiro ao propor a 

reorganização do mesmo como estratégia para alcançar o tipo de desenvolvimento que se 

pretendia. O Projeto MEC-USAID consiste numa proposta acordada entre o Ministério da 

Educação - MEC e a United States Agency for International Development – USAID, a partir 

dos anos de 1960, cujo principal objetivo seria o de auxiliar no planejamento do plano 

educacional e nas reformas de ensino no Brasil. Os convênios e os acordos de cooperação 

técnica e financeira propunham reformas na educação primária, no nível secundário e 
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principalmente no ensino superior. Todos os empreendimentos possuíam como intenção, 

segundo seus formuladores, elevar os níveis de qualificação da população brasileira, dos 

trabalhadores como parte de um projeto maior de conquista do desenvolvimento 

socioeconômico. (CUNHA E GÓES, 1985)  

Diante dos sucessivos acordos, uma das ações implementadas foi a criação e a 

construção das chamadas escolas polivalentes que fazem parte do cenário de reformas do 

ensino secundário, e se aliavam aos objetivos de profissionalização e da formação técnica da 

população brasileira para atender as demandas no mercado e/ou frear a busca pelo ensino 

superior. Inicialmente, o projeto que previa escolas orientadas para o trabalho, integra o 1° e 

2º graus oferecendo uma formação de caráter geral (Língua Portuguesa, Educação Artística, 

Língua Estrangeira (Inglês/Francês), Educação Física, História, Moral e Cívica, Organização 

Social e Política do Brasil - OSPB, Geografia; Matemática, Física, Química, Biologia, Ensino 

Religioso), variando conforme as séries e uma formação específica voltada para as demandas 

do mercado, contemplando as três áreas econômicas primária, secundária e terciária. Os 

objetivos principais das escolas polivalentes consistiam em: promover a integração da 

educação geral à iniciação técnica, proporcionar o desenvolvimento de aptidões e habilidades 

diversas por meio de atividades curriculares diferentes, fornecer qualificação básica e 

instrumental para atender as exigências do capital para a sociedade em desenvolvimento.4 

Nos anos de 1970, o processo de aceleração do crescimento econômico, 

aumentou a demanda de força de trabalho para o mercado de trabalho e, consequentemente, 

apontou para a expansão da oferta de ensino técnico e profissional. Em 1978, pela Lei n° 

6.545, são criados os três primeiros Centros Federais de Educação Tecnológica - CEFETs, 

que tinham como objetivo substituir algumas das Escolas Técnicas Federais e/ou Escolas 

Agrotécnicas Federais existentes no Brasil, além de oferecer educação profissional por meio 

da realização de vários cursos do ensino médio, cursos técnicos, superiores e até mesmo de 

pós-graduação lato e stricto sensu. Os CEFETs são instituições de ensino, autarquias federais 

vinculadas ao Ministério da Educação, e possuem autonomia administrativa, didática e 

financeira. A lei 8.948 de 1994 amplia o Sistema Nacional de Educação tecnológica, 

transformando antigas Escolas Técnicas Federais e Escolas Agrotécnicas Federais em 

Centros Federais de Educação Tecnológica. A ampliação dos CEFETs, bem como a criação 

de outros centros de formação, cria condições para o fortalecimento de uma rede federal de 

                                                           
4 Com o fim do Projeto MEC-USAID, o governo brasileiro não detinha recursos financeiros suficientes para 

arcar com a estrutura necessária a este tipo de ensino, logo as escolas polivalentes foram incorporadas aos 

modelos de ensino das demais unidades de ensino. 
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ensino voltada para a formação profissional e tecnológica, transformada em modalidade de 

ensino - a educação profissional mediante a LDB de 1996 pela Lei nº 9.394. 

A interação entre o estado e o mercado no que diz respeito à formação 

profissional recebe influência direta do conceito de desenvolvimento que vigora no país. A 

necessidade de o Brasil alcançar padrões de desenvolvimento para se manter alinhado aos 

interesses do capitalismo mundial, presente nos discursos, sobretudo a partir dos anos de 

1960 até a década de 1990, problematiza a responsabilidade pela formação, os investimentos 

necessários para formar para o trabalho a fim de atender as demandas do modo de produção. 

Nesse panorama, as reformas educacionais empreendidas e os textos da Lei de Diretrizes e 

Bases da educação - LDB refletem tentativas de realizar um projeto de educação em 

consonância com as mudanças ocorridas no sistema capitalista e com a visão de 

desenvolvimento que se tem conforme o período histórico.  

Outro aspecto diz respeito aos custos relativos à formação para o trabalho que não 

deixam de representar uma preocupação que aflige tanto o estado quanto o mercado por 

tratar-se de uma relação direta entre o trabalho realizado e os ganhos oriundos da produção. 

De acordo com os princípios da teoria do capital humano, a educação/escola impacta 

decisivamente na produção, logo, os custos e o tempo dispendidos para a formação do 

trabalhador são contabilizados para efeito de acumulação de capital. Entretanto, esta 

preocupação não é de todo novidade, porque outros pensadores já haviam sinalizado para a 

questão, como por exemplo, Karl Marx: 

 

 

Ora, qual é o custo de produção da própria força de trabalho? É o custo necessário 

para conservar o operário como tal e educá-lo para este ofício. Portanto, quanto 

menor for o tempo de formação profissional exigido por um trabalho, menos será o 

custo de produção do operário e mais baixo será o preço de seu trabalho, de seu 

salário. Nos ramos industriais onde não se exige quase nenhuma aprendizagem e 

onde a simples existência material do operário é o bastante, o custo da produção 

deste se limita quase que unicamente às mercadorias indispensáveis à manutenção 

de sua vida, à conservação de sua capacidade de trabalho. Eis a razão por que o 

preço de seu trabalho será determinado pelo preço dos meios de subsistência 

necessários. (MARX, 1989, p.110) 

 
 

Esta passagem já demonstra indícios do processo de valorização e desvalorização 

do trabalhador diante do avanço das forças produtivas, por meio do qual as qualificações do 

trabalhador servem, dentre outras coisas, para agregar valor e importância ao trabalho que 

realiza. Na dimensão do capital, só é viável investir na formação do trabalhador se isto 

ocorrer em menor tempo possível e possibilitar o maior desenvolvimento possível das 

competências, habilidades e qualificações requisitadas pelo posto de trabalho. Desta forma, 
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os estados e os mercados avaliam os riscos e os benefícios relativos à proposta de educação 

que é executada e isso serve para orientar os rumos das reformas educacionais empreendidas. 

Esta reflexão acerca dos custos em relação à formação para o trabalho revela 

inclusive um debate em torno dos termos referente a gasto e a investimento, evidenciando o 

tensionamento existente entre as abordagens. A palavra “gasto” traz consigo a ideia de algo 

que se despendeu, que deteriorou, que se enfraqueceu, e ficou desgastado. Nesse sentido, o 

aumento dos gastos com a educação e com a formação para o trabalho pode enfraquecer o 

estado ou o mercado, a depender de como se gastou com isso. Por outro lado, a palavra 

“investimento” aponta no sentido do ato ou efeito de investir(-se). Diz respeito à capacidade 

de aplicação de recursos, tempo, esforço a fim de se obter algo. Ora, quando se investe em 

educação, visando estratégias de formação para o trabalho, busca-se obter e potencializar os 

retornos nas esferas da produção, da circulação e do consumo.  

A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica - EPT registrou, no ano 

de 2017, o que o governo denomina de gastos diretos totais no valor de R$ 15.300.257.667,00 

que incluem as despesas com pessoal, despesas com investimento e outros custeios. Deste 

montante de recursos, existe um cálculo que é realizado no sentido de acompanhar a relação 

entre os custos e a quantidade de matrículas existentes, o que proporciona aos gestores, 

constantemente, monitorar o equilíbrio das contas públicas e avaliar a ampliação dos gastos 

ou a realização de cortes no orçamento. O gasto corrente por matrícula no mesmo ano 

corresponde a R$16.958,97. (PNP, 2018) 

 

Figura 1 - Gastos totais da Rede Federal EPT no ano de 2017 

 

 

 Fonte: Plataforma Nilo Peçanha (BRASIL, 2018) 

 

Nesta perspectiva, passa a existir uma associação entre educação, trabalho, 

emprego, aumento da renda, salários que num processo de interdependência, exploração e 

individualização colocam o trabalhador na condição de buscar constantemente aumentar seu 
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nível educacional, aperfeiçoar as qualificações que possui para a realização do trabalho como 

forma de se manter na condição de empregabilidade, sob o discurso de poder garantir 

melhores salários e melhorar sua renda. 

 

 

O verdadeiro significado da educação, para os economistas filantropos, é a 

formação de cada operário no maior número possível de atividades industriais, de 

tal modo que, se é despedido de um trabalho pelo emprego de uma máquina nova, 

ou por uma mudança na divisão do trabalho, possa encontrar uma colocação o mais 

facilmente possível. A consequência seria a seguinte: se a mão de obra é excedente 

em um setor industrial, este excedente se voltaria imediatamente para os outros 

setores da indústria, de tal forma que a redução de salários em um setor levaria 

seguramente a uma redução geral dos salários. (MARX, 1980, p. 345)  

 

Esta preocupação provoca um reducionismo nos objetivos relacionados à 

educação, além de promover a desvalorização das habilidades que não servem aos propósitos 

do capital diante do contexto produtivo. Estas mesmas habilidades podem voltar a servir ao 

capital caso haja alguma mudança na lógica de produção que promova a valorização daquele 

trabalhador. A própria dinâmica do capitalismo se encarrega de produzir a si mesmo e, no 

que diz respeito à formação do trabalhador, segue e mesma lógica de produzir trabalhadores e 

produzir capitalistas conforme a reprodução das relações sociais inerentes ao sistema que são 

difundidas nos sistemas escolares. Nesse sentido, a figura do professor torna-se importante 

para auxiliar na reprodução da lógica de pensamento capitalista. Numa citação, Marx salienta 

esta relação ao esclarecer que: 

 

 

No capitalismo, só é produtivo o trabalhador que produz mais-valia para o 

capitalista, servindo assim à auto expansão do capital. Utilizando um exemplo fora 

da esfera da produção material: um mestre-escola é um trabalhador produtivo 

quando trabalha não só para desenvolver a mente das crianças, mas também para 

enriquecer o dono da escola. Que este invista seu capital numa fábrica de ensinar, 

em vez de numa de fazer salsicha, em nada modifica a situação. (MARX, 1980, p. 

378) 

 
 

O investimento em torno da formação do trabalhador é visto como algo durável 

quando o retorno disto se converte na potencialização da capacidade de trabalho, no aumento 

da produção e consequentemente no aumento da renda do trabalhador, o que contribui para 

trazer outros retornos à economia da sociedade, num ciclo de constante avanço e crescimento. 

E nesta lógica, Schultz defende que 

 

 

Sempre que a instrução elevar as futuras rendas dos estudantes, teremos um 

investimento. (...) Pode-se dizer, verdade, que a capacidade produtiva do trabalho é, 

predominantemente, um meio de produção produzido. Nós “produzimos “, assim, a 

nós mesmos e, neste sentido, os “recursos humanos” são uma consequência de 
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investimento entre os quais a instrução é da maior importância. (SCHULTZ, 1973, 

p. 25, aspas do autor). 

 
 

Desta forma, a teoria do capital humano, propõe que a educação se constitui no 

elemento essencial para a garantia do desenvolvimento da sociedade, dado que agrega valor 

ao trabalhador e tende a aumentar a produtividade do trabalho. Portanto, a responsabilidade 

do estado ou do mercado diante da formação do trabalhador deve ser problematizada no 

sentido de identificar os propósitos escondidos nas ações que ora são implementadas.  

Embora a Teoria do Capital Humano seja datada de 1960, é relevante observar 

que seus princípios se fazem presentes ainda hoje no âmbito das relações entre trabalho e 

educação. Ainda que a organização do trabalho na atual conjuntura se dê de forma 

diferenciada em relação às décadas de 1970 e 1980, as questões essenciais em torno da 

formação para o trabalho permanecem vivas no bojo das discussões, sobretudo, porque tanto 

os estados quanto os mercados se utilizam da educação/escola como parte auxiliar no alcance 

das condições desejadas de produção no capitalismo mundial associadas à ideia de 

desenvolvimento pretendido. 

Logo, o maior problema da teoria do capital humano não é tratar o conhecimento 

e a habilidade humana como um tipo de capital. Na realidade, são ativos da produção que 

agregam valor à dinâmica e contribuem para aumentar a competição entre os trabalhadores, 

tornando mais um instrumento diante da produção capitalista. A questão está na aplicação da 

teoria por parte do estado e do mercado que direcionam e restringem os investimentos, 

visando apenas aumentar a produtividade e, por conseguinte, os ganhos no sistema 

capitalista, e é nesta lógica que oscilam conforme os períodos históricos quanto à 

responsabilidade pela formação do trabalhador. Ora o estado assume esta função com 

preocupação de melhorar a “qualidade” da capacidade do povo em produzir e se desenvolver. 

Ora os mercados, se posicionam, sugerem e executam mudanças nos investimentos referentes 

aos recursos humanos, priorizando seus ganhos e o desenvolvimento da economia local e 

global. Na verdade, há pouca ou nenhuma preocupação com os ganhos sociais ou com outra 

forma de desenvolvimento decorrentes destes investimentos, e quando existem, são mera 

consequência do processo.  

 

1.4 Antecedentes históricos da política de educação profissional no Brasil 

As preocupações do capital em viabilizar a formação do trabalhador se 

intensificam no Brasil, nos anos de 1960, sob a égide da teoria do Capital humano, e se torna 
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perceptível com a influência dos Estados Unidos no sistema educacional brasileiro, por meio 

de acordos e convênios prevendo investimentos na formação para o trabalho. Dentre os 

diversos empreendimentos realizados no Brasil visando à formação para o trabalho e para o 

desenvolvimento, podemos destacar algumas experiências que possuem relação direta com a 

trajetória da formação profissional no país e que representam um conjunto de antecedentes 

históricos para formatação da política de educação profissional. 

 

1.4.1 Os Ginásios Polivalentes 

As escolas polivalentes, aqui no Brasil denominadas de Ginásios Polivalentes - 

GPs, representam a interferência direta de ideais norte americanos no sistema educacional 

brasileiro e isso ocorre no contexto do governo militar. A lei nº 5.692 de 11 de agosto de 

1971, que fixa as diretrizes e bases para o e ensino de 1º e 2º graus, expressa os objetivos 

relacionados à formação e prevê em seu a Art. 1º “O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo 

geral proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas 

potencialidades como elemento de auto realização, qualificação para o trabalho e preparo 

para o exercício consciente da cidadania.” (BRASIL, 1971). Esta seção do estudo aponta 

aspectos do surgimento das escolas polivalentes no Brasil e preocupa-se muito mais com a 

análise dos fundamentos e perspectivas presentes na proposta que propriamente no 

desenvolvimento das escolas do ponto de vista pedagógico. Nas linhas que seguem, se busca 

compreender os discursos empreendidos no Brasil para a implantação das escolas 

polivalentes e os impactos disso nas relações entre trabalho e educação. 

Os Ginásios Polivalentes surgem com a missão de mudar a mentalidade da 

população em relação ao trabalho, realidade que já estava cristalizada no Brasil desde o 

período da escravatura e que disseminava a ideia de tratar o trabalho como castigo. A 

interferência europeia nas relações entre trabalho e educação contribuíram para gerar uma 

dualidade nestas relações, estimulando a estruturação de uma escola voltada para a classe 

trabalhadora, com foco na formação profissional, e outra bem diversa, com foco no ensino 

superior, nas ciências, voltada para pessoas de classes sociais com poder aquisitivo mais alto 

e para aqueles que estavam na condição de gestar o país.  

Nesse sentido, as escolas polivalentes tinham como objetivo oferecer uma 

educação para o trabalho no sentido de uma formação ética e moral do trabalho, estimular 

valores em relação ao trabalho e ao consumo. Tratava-se naquele contexto de desenvolver 

uma nova cultura para o trabalho, algo muito parecido com o que a já ocorria nos Estados 
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Unidos devido a sua herança de colonização que estimulou a difusão do discurso associado à 

disposição individual para o trabalho, visando sempre o crescimento pessoal, o crescimento 

econômico e a prosperidade.  

As relações entre o Brasil e os Estados Unidos surgem desde o período da 

república brasileira. Entretanto, em 1946 se configuram e se consolidam alguns convênios 

envolvendo o Ministério da Educação e Saúde, no sentido de criar comissões voltadas para 

formalizar os acordos e desencadear as ações previstas tanto no campo da Saúde quanto no 

campo da Educação. É importante ressaltar que se trata de um contexto pós-guerra em que os 

Estados Unidos se fortalecem enquanto nação e, ao tornar-se uma potência mundial, buscou 

intervir em países da América Latina sob o discurso desenvolvimentista e de reorientação do 

capital numa nova ordem internacional. Em 1944, foi criado o Fundo Monetário Internacional 

- FMI e o Banco Mundial, instituições que serviram de apoio e suporte à regulação de vários 

destes acordos que objetivavam o crescimento do país e o aumento da riqueza social. Nesse 

momento, foram propostos vários programas de cooperação internacional, financiados pela 

United States Agency for International Development - USAID que previam assistência 

técnica e financeira para os países considerados subdesenvolvidos, visando não somente a 

reconstrução das sociedades (como era o caso de outros planos pós-guerra), mas também a 

implantação de novas instituições e novas técnicas, cujas finalidades eram assumidas sob o 

engodo de contribuir com o desenvolvimento dos países. (ALVES, 1968) 

Por volta do ano de 1960, foram firmados vários acordos entre o Brasil e os 

Estados Unidos, conhecidos com MEC-USAID, que geraram várias mudanças do sistema 

educacional brasileiro prevendo intervenções tanto no ensino fundamental, quanto no ensino 

secundário e superior. Foram várias intervenções no sentido de viabilizar a construção de 

prédios escolares, a compra de mobiliários, a capacitação e o treinamento para professores e 

técnicos, a concessão de bolsas de estudo. Enfim, um emaranhado de ações visando reformas 

no sistema educacional brasileiro diante das mudanças do modo de produção. A união MEC-

USAID pode ser entendida com um empreendimento do estado brasileiro e os Estados 

Unidos no sentido de permitir constitucionalmente a fixação de acordos e sub acordos 

envolvendo diversas instituições tanto no âmbito da federação, quanto na esfera dos estados. 

Os desdobramentos destes acordos favorecem a criação de programas, projetos e ações 

alinhadas com os objetivos centrais do acordo principal. (ALVES, 1968) 

A parceria entre o Brasil e os Estados Unidos por meio dos acordos MEC-USAID 

representa, na verdade, um contexto desenvolvimentista projetado para a América Latina, em 

que a educação e a estrutura disponível no país servem para fortalecer os propósitos do 
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sistema capitalista sob a égide do conceito de capital humano. As estratégias de 

modernização do sistema educativo visavam o fornecimento de força de trabalho para o 

mercado de trabalho e para suprir o modelo econômico implantado naquele contexto.   

 Especificamente no ano de 1965, foi assinado um grande acordo que deu origem 

à reforma do ensino médio no Brasil e com isso surgem as escolas polivalentes. Inicialmente 

foram criadas as Equipes de Planejamento do Ensino Médio – EPEM, compostas de forma 

mista por professores, técnicos e gestores dos dois países e visavam proporcionar orientação 

técnica para a implantação das escolas polivalentes e disseminar a cultura do trabalho na 

perspectiva norte-americana. Nesse sentido, foram oferecidos, subsidiados e supervisionados, 

cursos e treinamentos tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos voltados para o aprendizado 

de como executar o modelo de educação proposto e direcionados para promover a expansão e 

o aperfeiçoamento do sistema escolar brasileiro.  

As Equipes de Planejamento do Ensino Médio - EPEM foram constituídas no 

sentido de viabilizar os objetivos relacionados aos convênios firmados, e a partir dos estudos 

destas equipes, vários programas e projetos foram desencadeados. Um dos mais importantes 

foi o programa de expansão e melhoria do ensino que foi o responsável por implantar as 

chamadas escolas polivalentes e tinha como principal meta transformar o ensino médio no 

país, inicialmente nos estados de Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo e Rio Grande do Sul, os 

quais receberam os recursos necessários para implantação das ações.  

A perspectiva do Ginásio Polivalente se baseava num modelo de escola que fosse 

vocacional e toda sua conduta buscava introduzir o aluno no mundo do trabalho. Não no 

sentido da profissionalização final, mas na lógica da preparação geral e específica conforme 

as escolhas que se davam no decorrer do processo. Basicamente, o ensino estava organizado 

no sentido de oferecer uma formação geral e, em seguida, as disciplinas específicas de cunho 

laboral. Os Ginásios Polivalentes pretendiam incluir nos currículos o desenvolvimento 

intelectual e a vocação para o trabalho e, nesta perspectiva, priorizavam o ensino de 

Matemática, Ciências e Letras. Previa a prática de artes industriais, agrícolas e comerciais, e 

também envolvia estratégias de educação para o lar. Trata-se de uma proposta que conjuga a 

experiência de iniciação humanística, científica, artística e prática, buscando o 

desenvolvimento das aptidões e as tendências para o trabalho.  

Basicamente, o Ginásio estava organizado da seguinte forma: os dois primeiros 

anos previam o estudo obrigatório de disciplinas gerais que iriam constituir para consolidar 

uma base de formação para explorar as aptidões e as vocações dos alunos. Já no terceiro e 

quarto ano, os alunos se encaminhavam num processo de escolha relacionada à prática 
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vocacional na qual se aperfeiçoaria. As áreas das disciplinas estavam organizadas em quatro 

campos: 1. Comunicação e Expressão com o ensino de língua portuguesa, 2. Educação 

artística, 3. Estudo Sociais com as áreas de Geografia, História, Educação Moral e Cívica e 

Organização Social e Política do Brasil e, por último 4. As Ciências - Matemática, Ciências e 

Saúde. Depois de levantar questões relacionadas à formação geral, são sugeridos os setores 

de formação específica para atender as necessidades no mercado de trabalho local e regional: 

práticas industriais, práticas comerciais, práticas agrícolas e educação para o lar.   

Paralelamente à implantação dos Ginásios Polivalentes, houve também uma 

preocupação com a formação dos profissionais para atuar no novo modelo de escola 

proposto. E, deste modo, houve a instalação de vários cursos de licenciatura nas áreas de 

Português, Matemática, História, Geografia e Ciências, todos voltados para preparar os 

professores para atuar nesses ciclos de ensino médio. Todo o processo, envolveu a seleção de 

docentes para compor as turmas, estabelecia o recebimento de bolsas de incentivo para 

participar do curso e, inclusive, já previa um contrato garantido para atuar nas escolas 

polivalentes disponíveis no estado.  

Na essência, havia três tipos de cursos voltados para formação: 1. Cursos de curta 

duração, 2. Cursos de reciclagem para professores já licenciados e 3. Cursos de treinamento 

de pessoal técnico-administrativo, todos voltados para a preparação do quadro de pessoal 

atuante nas escolas polivalentes.  

Fundamentalmente, o período ficou marcado pelo esforço que almejava estruturar 

o Ginásio Polivalente e o projeto antevia as referências para o espaço físico e para o projeto 

arquitetônico das escolas, estabelecendo a quantidade de salas, a quantidade de alunos por 

sala, a quantidade de professores por unidade de ensino e os demais espaços com toda a 

estrutura que deveria compor Ginásio Polivalente. Por exemplo, em 1975, já tinham sido 

entregues todos os ginásios polivalentes instalados em Minas Gerais previstos para esta 

expansão escolar. O estado já possuía mais de 70 unidades de escolas polivalentes 

distribuídas em diferentes cidades. (PEDROSA E JÚNIOR, 2015) 

O princípio dos Ginásios Polivalentes possui aspectos positivos, embora a 

problemática consista no propósito final de formação para o trabalho restrito ao modo de 

produção. As disciplinas estavam organizadas no sentido de promover o desenvolvimento 

intelectual potencial para o trabalho e havia uma preocupação de que todas as atividades no 

currículo tivessem um valor prático dentro e fora da sala de aula, por que estavam preparando 

o aluno para assumir um papel na sociedade, o papel de trabalhador. 

Os Ginásios Polivalentes representam a influência dos Estados Unidos no sistema 



50 

educacional brasileiro porque a filosofia é voltada para mudar a lógica do trabalho a relação 

que as pessoas possuem com trabalho. Logo, a estrutura da escola estava baseada numa 

sondagem da vocação orientada para o trabalho. A execução do projeto de ensino procurava 

abordar uma educação geral por meio de um ensino “humanista”. Na perspectiva moderna 

que se propunha, buscava favorecer outros estudos posteriores e estabelecia as áreas 

específicas de formação conforme as demandas do mercado de trabalho. A implantação do 

ginásio Polivalente no Brasil, ficou marcada com a valorização do professor, a construção de 

novos prédios escolares, a modernização dos equipamentos e das salas ambientadas, o que 

viabilizou uma estrutura escolar voltada para o tipo de ensino que seria realizado. No 

processo de acompanhamento, cada unidade escolar seguia métodos objetivos e áreas 

específicas para atender aos resultados esperados, contava com a supervisão periódica de suas 

atividades de avaliação e reavaliação constante do currículo e se preocupava também com a 

modernização das técnicas de ensino.  

O Ginásio Polivalente buscava, de certa forma, amenizar a lógica do modelo 

dualista, que era marcado por uma escola de qualificação técnica e específica para a classe 

trabalhadora, voltada para os setores produtivos, e de outro lado, uma formação geral, ampla, 

acadêmica e científica para os filhos de capitalistas, direcionada a formar profissões 

altamente valorizadas pela sociedade. Desta maneira é que a proposta dos Ginásios 

Polivalentes seria inovadora, porque buscava oferecer uma escola moderna na educação 

brasileira que conjugasse o conhecimento geral, relacionado à vida dos estudantes, com a 

profissionalização, ao propor um entendimento do trabalho como parte da Cultura. Mesmo 

diante de questões ideológicas do contexto social da época, existia na proposta a combinação 

de qualificação para o trabalho juntamente com orientações que fossem úteis para a vida 

social. Vale ressaltar que a tentativa de amenizar a dualidade escolar se restringia ao âmbito 

do ensino oferecido pelos Ginásios Polivalentes (desde o ensino colegial ao ensino ginasial), 

a dualidade em si permanecia em relação ao ensino superior.  

A proposta de escola polivalente representa um avanço em relação ao discurso da 

qualificação técnica, visto que, na proposta original, prevê uma escola secundária geral e 

única. Destarte, a perspectiva da escola polivalente é contraditória pois seu discurso se baseia 

em concepções teóricas bem aceitas à época, porém na prática não se executam na conjuntura 

do sistema vigente. O discurso que orientava o Ginásio Polivalente era o de "criar as bases 

para uma década de desenvolvimento capaz de possibilitar ao Brasil, no final do século, 

formação entre as sociedades desenvolvidas sem perda de sua identidade sociocultural." 

(BRASIL, 1970, p.19). Cabe ressaltar que a ideia de conjugar o ensino geral com as áreas 
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específicas consiste numa proposta viável de educação, de todo não descartável. No entanto, 

a contradição deste modelo de educação está no objetivo final que se resume na preparação 

do trabalhador para o trabalho capitalista.  

Os propósitos da escola polivalente possuem princípios teóricos parecidos com a 

estrutura proposta para o modelo de Escola Unitária (GRAMSCI,1991) e com o modelo de 

Escola Politécnica (MARX, 1983). No entanto, é justamente esta semelhança e proximidade 

que torna o projeto contraditório de acordo com Pedrosa e Júnior (2015), porque a ideia de 

Escola Unitária e de Escola Politécnica são pensadas para um modelo de produção não 

competitivo e para um modelo de trabalho que considere o ser humano em sua integralidade. 

Na prática, a implantação da escola polivalente visa propriamente criar e fortalecer uma 

cultura voltada para o trabalho capitalista.  

Analisando as relações estabelecidas entre o capital e o processo de formação do 

trabalhador, é possível constatar que a produção, a reprodução e a acumulação de bens 

resultam da apropriação da capacidade de trabalho que tem conexão direta com dinâmica da 

qualificação do trabalhador. O capitalismo produz a si mesmo na medida em que os 

programas de educação empreendidos servem para reforçar a lógica vigente e inculcar no 

trabalhador as preocupações que aquele considera pertinentes para seu funcionamento pleno. 

Sob este olhar, os Ginásios Polivalentes cumprem a função de alimentar a ideia da cultura do 

trabalho e reforçam a lógica do capital. Os propósitos dos Ginásios Polivalentes e a teoria do 

capital humano se relacionam diante do reconhecimento e afirmação de que o indivíduo 

desenvolve suas habilidades e capacidades individuais por meio da educação, transforma-se 

em um trabalhador potenciado para a produtividade e para a competitividade no regime 

produtivo. 

 

1.4.2 Os Centros Federais de Educação – CEFETs 

Os primórdios da formação profissional no Brasil têm seu início a partir do 

período da vinda da família real de Portugal para o Brasil, com as inciativas relacionadas à 

instrução de ofícios voltadas para a preparação para o trabalho. Especificamente em 1909, o 

então presidente Nilo Peçanha cria, por meio do decreto 7.566, 19 Escolas de Aprendizes 

Artífices, cuja intenção consistia na oferta de ensino profissional gratuito à população, 

sobretudo as pessoas chamadas na época de “menos favorecidas”, incluindo os filhos de 

trabalhadores. A prioridade naquele contexto refletia muito mais a inclusão social das 

camadas populares do que a formação voltada para economia, inclusive porque a maior 
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atividade do país ainda era de caráter rural. Somente a partir da década de 1930 é que 

podemos considerar que o ensino técnico no Brasil estabelece fortes vínculos com a 

economia do país, visando sobretudo, a fase de industrialização e de desenvolvimento da 

nação. Especificamente com a Constituição de 1937, o governo brasileiro transforma as 

Escolas de Aprendizes Artífices em Liceus Industriais, aproveitando toda a estrutura existente 

e ampliando conforme as necessidades e demandas de trabalhador qualificado para o 

mercado. 

Outro marco no âmbito da formação profissional do Brasil foi a Reforma 

Capanema, desencadeada por uma série de ações a partir do ano de 1942 que propõe 

mudanças no sistema de ensino brasileiro, especialmente no que diz respeito à equiparação 

entre o ensino profissional e o ensino técnico de nível médio, o que ocasionou a mudança da 

nomenclatura dos Liceus Industriais para Escolas Industriais e Técnicas - EITs. Na sequência, 

até o ano de 1959, estas escolas foram transformadas em Escolas Técnicas Federais - ETFs e 

adquiriram autonomia tanto do ponto de vista pedagógico, quanto administrativo. A partir do 

ano de 1961, com a lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, fixam-se normas para o 

ensino profissional e acadêmico e as escolas passam a oferecer cursos técnicos que são 

oferecidos nas áreas agrícola, industrial e comercial, visando o desenvolvimento do país.  

Particularmente, a criação do curso de “engenharia de operação” representa o 

antecedente mais forte relacionado à criação dos CEFETs posteriormente, pois naquele 

contexto, o país estava em ritmo de aceleração do crescimento, as exigências relacionadas aos 

postos de trabalho apontavam para a necessidade deste perfil profissional, as Escolas Federais 

dispunham de estrutura mínima e laboratórios que servia aos propósitos do curso. Nesse 

sentido, o Ministério da Educação autoriza a criação do curso via Decreto nº 796 de 27 de 

junho de 1969, especificamente nos estados de Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. 

Num contexto em que o país recebe influência e apoio (técnico e financeiro) dos 

Estados Unidos sob o discurso de alavancar a economia brasileira, no ano de 1971, foi 

firmado um convênio entre o Governo Federal e o Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento, visando a criação de “Centros de Engenharia”, incluindo os estados da 

Bahia, São Paulo e Pernambuco. Por dificuldades técnicas, administrativas e de espaço físico, 

parte dos objetivos do acordo não foi exitosa na criação das escolas nestes estados. Diante da 

problemática, o Ministério da Educação se dedica a reformular o projeto de formação para as 

engenharias no Brasil, extingue o curso de “engenharia de operação”, cria o curso de 

“engenharia industrial”, adota novas concepções de formação para a área das engenharias e 

para a formação profissional como um todo. 
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O marco legal e temporal deste estudo foi estabelecido diante de situações de 

caráter social, envolvendo a economia e a política vivenciadas pelo Brasil, com a Lei 3.552 

de 16 de fevereiro de 1959, que dispõe sobre nova organização escolar e administrativa dos 

estabelecimentos de ensino industrial do Ministério da Educação e Cultura. Esta lei pode ser 

tratada como ponto de referência para discutir as políticas de formação para o trabalho porque 

representa um conjunto de perspectivas que passam a ser adotadas no país em busca do 

crescimento econômico, do suporte às indústrias, da necessidade de investimento em 

infraestrutura, enfim, na busca pelo desenvolvimento. As escolas industriais mantidas pelo 

governo brasileiro, naquele contexto, se organizam ainda sob os princípios da qualificação 

técnica, revelando elementos da influência taylorista-fordista no âmbito da organização do 

trabalho e tem como objetivo: 

 

 

a) proporcionar base de cultura geral e iniciação técnica que permitam ao educando 

integrar-se na comunidade e participar do trabalho produtivo ou prosseguir seus 

estudos; 

b) preparar o jovem para o exercício de atividade especializada, de nível médio. 

(BRASIL, 1959) 

 
 

A organização das escolas industriais sugere uma adaptação do sistema 

educacional do país para desenvolver o ensino no sentido de atender as demandas da esfera 

produtiva. Prevalece uma tendência relacionada ao discurso da qualificação técnica para o 

trabalho, em que a formação para o trabalho ocorre de forma especializada, sem muitas 

complexidades.  

Os decretos posteriores a esta lei regulamentam e complementam as orientações 

na tentativa de transformar as escolas industriais em modelos de formação para o trabalho no 

país em sua corrida desenvolvimentista. Por exemplo, o Decreto nº 50.492 de 25 de abril de 

1961 que enfatiza a relação entre o ensino e a necessidade de oficinas práticas visando o 

sistema produtivo. 

 

 

Art. 4º A prática em oficinas será orientada de modo a permitir a iniciação em 

grupos de atividades ligadas aos ramos industriais predominantes na região, sem a 

preocupação de formar artífices. (…)  

Art. 6º Os alunos do ginásio industrial deverão ser orientados, de modo elementar e 

assistemático, sobre os princípios e métodos de organização racional do trabalho 

aplicáveis às atividades produtivas. (BRASIL, 1959) 

 

 

Cada novo ato surge no sentido de reforçar a ideia de qualificação do trabalhador, 

visando atender às demandas do país no processo produtivo alinhado à visão 
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desenvolvimentista. E fica evidente como as reformas realizadas no campo educacional se 

articulam diante das demandas provenientes das transformações na esfera produtiva dos 

avanços e inovações tecnológicas, acentuando um quadro de expropriação dos saberes do 

trabalhador, na medida em que o capital consegue ter controle sobre ele, aumentando a 

produtividade e controlando a divisão técnica do trabalho. 

 

 

As mudanças que estão ocorrendo no mundo do trabalho e das relações sociais, ao 

produzirem um “novo” tipo de trabalhador, o trabalhador coletivo combinado, 

passam a exigir, concomitantemente, um “novo” tipo de Educação, de Pedagogia e 

de formação de professores que sejam adequados à forma da cooperação complexa, 

para que haja condições de se formar um trabalhador que possa atender às novas 

demandas do mercado.  Essas questões estão presentes nas reformas educacionais, 

com o objetivo de realizar a articulação de tais reformas das estruturas econômicas. 

(NORONHA, 2008, p.28) 

 

 

A partir da década de 1970, será possível notar uma mudança na tendência de 

concepções em torno da formação profissional, com a transformação de escolas industriais 

em Centros Federais de Educação Tecnológica - CEFETs, que acrescenta à perspectiva de 

formação técnica industrial, a dimensão tecnológica e científica, incluindo a oferta de ensino 

superior em seus estabelecimentos.  

Desta maneira, o Ministério da Educação decide transformar as Escolas Técnicas 

Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica, por meio da Lei Nº 6.545 de 30 de 

junho de 1978, cujos objetivos foram estabelecidos no sentido de mudar a concepção de 

educação anteriormente proposta: 

 

Art. 2º - Os Centros Federais de Educação Tecnológica de que trata o artigo anterior 

têm os seguintes objetivos: 

I - ministrar ensino em grau superior: 

a) de graduação e pós-graduação, visando à formação de profissionais em 

engenharia industrial e tecnólogos; 

b) de licenciatura plena e curta, com vistas à formação de professores e especialistas 

para as disciplinas especializadas no ensino de 2º grau e dos cursos de formação de 

tecnólogos; 

II - ministrar ensino de 2º grau, com vistas à formação de auxiliares e técnicos 

industriais; 

III - promover cursos de extensão, aperfeiçoamento e especialização, objetivando a 

atualização profissional na área técnica industrial; 

IV - realizar pesquisas na área técnica industrial, estimulando atividades criadoras e 

estendendo seus benefícios à comunidade mediante cursos e serviços. (BRASIL, 

1978) 

 
 

Dadas as conotações da lei, as mudanças no modo produção e os desdobramentos 

práticos na política educacional, os objetivos do CEFETs foram reformulados e ganha nova 

redação dada pela Lei nº 8.711, de 1993. 
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Art. 2º Os Centros Federais de Educação Tecnológica de que trata o artigo anterior 

têm por finalidade o oferecimento de educação tecnológica e por objetivos:  

I - ministrar em grau superior: 

a) de graduação e pós-graduação lato sensu e stricto sensu, visando à formação de 

profissionais e especialistas na área tecnológica; 

b) de licenciatura com vistas à formação de professores especializados para as 

disciplinas específicas do ensino técnico e tecnológico; 

II - ministrar cursos técnicos, em nível de 2º grau, visando à formação de técnicos, 

instrutores e auxiliares de nível médio; 

III - ministrar cursos de educação continuada visando à atualização e ao 

aperfeiçoamento de profissionais na área tecnológica; 

IV - realizar pesquisas aplicadas na área tecnológica, estimulando atividades 

criadoras e estendendo seus benefícios à comunidade mediante cursos e serviços. 

(BRASIL, 1978) 

 
 

O sistema educacional subordinado à lógica do capital e à formação para o 

trabalho segue atendendo os interesses combinados dos estados e dos mercados, os CEFETs 

surgem num contexto de transformações da economia brasileira que, num primeiro momento, 

estão alinhados com os princípios da industrialização e acompanham a transição do país para 

o crescimento do setor de serviços, que posteriormente, viria incorporar a tecnologia e as 

telecomunicações como ferramentas essenciais nos processos de trabalho.  

Novamente, o contexto social, econômico e político interfere diretamente na 

condução dos programas ora desenvolvidos, o que fica evidente na mudança dos processos de 

trabalho, marcados por uma mudança na forma de se realizar o trabalho e de conduzir a 

produção. Os CEFETs são criados pela Lei n° de 30 de junho de 1978, por meio da 

transformação de três Escolas Técnicas Federais nos estados de Minas Gerais, Paraná e Rio 

de Janeiro e seus objetivos figuram no sentido de oferecer formação técnica e tecnológica. Ou 

seja, o dispositivo legal permite que os CEFETs ofereçam cursos de 2º grau e ensino técnico, 

cursos de graduação e pós-graduação, e ainda estimula a promoção de atividades de extensão 

e de pesquisa na área industrial. 

Analisando a legislação, observa-se que os princípios estabelecidos demonstram 

uma preocupação em desenvolver uma educação voltada para a formação técnica, mas 

também inclui a dimensão tecnológica, a oferta de cursos de graduação, a realização de 

pesquisas visando formar a força de trabalho para as áreas em desenvolvimento no país. A 

proposta é inovadora em relação aos pressupostos das escolas industriais que se organizavam 

sob a lógica da diferenciação escolar: ensino técnico x ensino superior. A regulamentação do 

CEFETs propunha a integração das modalidades de ensino como fica evidente no Decreto 

87.310, de 21 de junho de 1982: 
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Art. 3º São características básicas dos Centros Federais de Educação Tecnológica: 

I - integração do ensino técnico de 2º grau com o ensino superior; 

II - ensino superior como continuidade do ensino técnico de 2º grau, diferenciado do 

sistema de ensino universitário; 

III - acentuação na formação especializada, levando-se em consideração tendências 

do mercado de trabalho e do desenvolvimento; 

IV - atuação exclusiva na área tecnológica; 

V - formação de professores e especialistas para as disciplinas especializadas do 

ensino técnico de 2º Grau; 

VI - realização de pesquisas aplicadas e prestação de serviços; 

VII - estrutura organizacional adequada a essas peculiaridades e aos seus objetivos. 

(BRASIL, 1982) 

 
 

A concepção que orienta a proposta dos CEFETs amplia o discurso da 

qualificação técnica e incorpora a questão da educação tecnológica, contexto em que aparece 

com mais intensidade a preocupação em considerar a ciência e a tecnologia no âmbito da 

formação. A transformação paulatina de Escolas Técnicas Federais em CEFETs pode ser 

considerada uma tentativa embrionária de organização da rede federal de educação 

profissional diante da dinâmica de reestruturação produtiva marcada nas décadas de 1980.  

Embora não seja possível afirmar que a proposta do CEFETs tenha influência da 

concepção de escola politécnica, é possível analisar a lei de criação dos CEFETs, e constatar 

que existe a tentativa de equilibrar a relação entre trabalho e educação, manifestando uma 

proximidade com o que defende a concepção de educação politécnica e tecnológica. Embora 

conserve uma relação direta entre o ensino e a formação para o trabalho, a proposta de 

organização dos CEFETs se aproxima conceitualmente em vários momentos da concepção de 

educação politécnica, o que estabelece um vínculo com o conceito de trabalho como princípio 

educativo. Observa-se que existe a tendência em problematizar a perspectiva da dualidade e 

da diferenciação escolar, além de estimular e oferta de uma formação integrada. 

O diferencial dos CEFETs em relação aos Ginásio Polivalentes é que no caso dos 

Ginásios Polivalentes, as escolas não integravam o ensino superior e a atuação contemplava 

desde a 5ª série à 8ª série do ensino fundamental e as três séries do ensino médio. E no caso 

do CEFETs, a estrutura e os objetivos contemplavam as modalidades de ensino desde os 

cursos técnicos de nível médio até o ensino superior, incluindo a possibilidade de oferecer 

cursos de pós-graduação. A intenção dos CEFETs era a de oferecer uma educação 

tecnológica que agregasse princípios técnicos, tecnológicos, filosóficos e científicos não 

somente na estrutura dos cursos, mas que integrasse as modalidades de ensino entre si.  

Anos mais tarde, os CEFETs representavam a unidade de referência da Rede 

Federal de Ensino Profissional, Científico e Tecnológico. Todas as atividades desenvolvidas 

aglutinavam-se nestas estruturas que se espalharam pelo país e a atuação visava a preparação 
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para dar conta de acompanhar a reestruturação produtiva, sobretudo nas décadas de 1980 e 

1990. A partir do ano de 2008, a Rede Federal passa por nova reestruturação e são criados os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia que absorveram a maioria dos 

CEFETs e das Escolas Técnicas Federais em sua estrutura, dados que serão apresentados 

noutra sessão. O que se percebe, então, é uma transitoriedade na política educacional, 

sobretudo voltada para a formação profissional, que vem desde a criação das Escolas de 

Aprendizes e Artífices em 1909, passando pela transição para Liceus Profissionais em 1937, 

em seguida para Escolas Industriais e Técnicas em 1942, depois para Escolas Técnicas em 

1959, logo para Centros Federais de Educação Tecnológica em 1978, até chegar aos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia em 2008. 

Enfim, este capítulo buscou refletir acerca dos concepções de desenvolvimento e 

de como as diferentes interpretações alusivas ao conceito podem ter influenciado práticas 

políticas e econômicas no Brasil, sobretudo desde a década de 1960. Procurou demonstrar a 

interação subordinada entre o sistema educativo e o sistema produtivo, relacionando as 

influências em torno da lógica de desenvolvimento diante das reformas educacionais 

empreendidas no país desde então, sob o discurso de qualificação do trabalhador brasileiro no 

intuito de atender as demandas da produção.  

As concepções de desenvolvimento difundidas no Brasil, provocam mudanças na 

relação entre o sistema educacional e o sistema de produção, evidenciando a interação entre o 

estado e o mercado no que diz respeito à formação do trabalhador. A influência da teoria do 

capital humano contribui para direcionar os rumos da educação no país e, especialmente, 

interfere no âmbito da formação profissional de responsabilidade do poder público.  

Diante da perspectiva de desenvolvimento adotada, são evidenciadas diferentes 

concepções de qualificação do trabalhador. Conforme se modifica a visão de 

desenvolvimento, apresenta-se uma tendência de modificação nos objetivos da formação para 

o trabalho. A criação dos Ginásios Polivalentes – GPs (1917) e dos Centros Federais de 

Educação Tecnológica – CEFETs (1978) serve para ilustrar a atuação do estado brasileiro 

diante das demandas do modo de produção capitalista e representa um conjunto de 

antecedentes históricos para a estruturação da política de educação profissional no país. 

A alternância nas perspectivas de desenvolvimento, incide sobre as medidas 

econômicas e políticas no país e apontam para as mudanças nas concepções relação à 

formação do trabalhador, provocando a emergência de novos conceitos que orientam as 

reformas educacionais. No próximo capítulo, serão problematizadas questões teóricas que se 

relacionam com o panorama das concepções de desenvolvimento, com o contexto político e 
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econômico e com as mudanças no modo de produção. A tentativa consiste em identificar as 

diferentes proposições em relação à formação para o trabalho diante das transformações do 

cenário produtivo das últimas décadas e esclarecer acerca do uso dos termos e das 

concepções de educação inerentes à discussão.  
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CAPÍTULO II – FORMAÇÃO PARA O TRABALHO 

 

A formação para o trabalho envolve a problematização de questões teóricas e 

conceituais que se relacionam com as categorias Trabalho e Educação no campo da 

Sociologia do Trabalho. Os apontamentos teóricos que seguem são relevantes para a 

compreensão de análises acerca da trajetória da formação profissional no Brasil sob 

responsabilidade do estado nas últimas décadas, em consonância com as concepções de 

desenvolvimento difundidas no país. 

No capítulo anterior vimos que as diferentes abordagens acerca do 

desenvolvimento resultam em práticas políticas e econômicas distintas capazes de influenciar 

o sistema educacional no Brasil, evidenciando a relação subordinada entre o sistema 

educativo e o sistema produtivo, sobretudo no que diz respeito à formação para o trabalho. 

Isso representa uma tensão constante entre capital e trabalho e suas relações com o campo da 

educação concretizada diante das normativas que são publicadas baseando-se em diferentes 

concepções. 

Os pesquisadores destas áreas produzem estudos sob diversas perspectivas na 

tentativa de explicar as relações que se estabelecem entre as dimensões Trabalho e Educação 

na sociedade. Conforme ressalta Saviani (1994), predomina a tendência nos estudos em 

posicionar a Educação na condição de não-trabalho, apontando para um caráter improdutivo 

da mesma, tendência essa que se modifica, sobretudo no Brasil, a partir da década de 1960, 

com a influência da “Teoria do Capital Humano” de Theodore Schultz, pela qual a Educação 

adquire destaque e relevância diante da necessidade de qualificação do trabalhador e se torna 

funcional ao sistema capitalista de produção (SAVIANI, 1994). Logo, a própria escolha 

quanto à ordem em que os termos aparecem na discussão já serve para indicar 

epistemologicamente como a investigação se apresenta.  

Este estudo opta por discutir Trabalho e Educação, necessariamente nesta ordem 

dos termos, porque parte da ideia de que o Trabalho é uma categoria central da vida social. E, 

embora já tenha sido intensamente estudada, ainda carece de explicações e análises diante das 

condições que se operam no sistema de produção vigente defronte as mudanças ocorridas. 

Estudar a formação para o trabalho no Capitalismo é relevante porque as condições que 

deram origem à forma de trabalho baseado no salário contribuíram para fortalecer a dimensão 

classista, neste caso, baseando-se na exploração de uma classe pela outra visando o lucro. 

Estas mesmas condições inerentes ao sistema ainda permanecem vivas, mesmo diante das 
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transformações ocorridas ao longo dos séculos. Continua evidente a tensão capital-trabalho 

em diferentes dimensões da vida social e, nesse sentido, busca-se abordar a relação entre o 

sistema educacional e o sistema produtivo diante da formação para o trabalho. 

 Levamos em consideração que existem distintos conceitos de trabalho e a 

abordagem desta investigação procura diferenciar o conceito de trabalho capitalista do 

conceito de trabalho como princípio educativo. O trabalho capitalista se desenvolve por meio 

de um processo de produção, circulação e consumo de produtos que se transformam em 

mercadorias e adquirem valor no decorrer da dinâmica produtiva. A força de trabalho 

capitalista gera lucro, acumulação de capital e riqueza social e, além disso, é o que permite o 

avanço das forças produtivas. O conhecimento consiste num aliado importante nos processos 

de trabalho por proporcionar ferramentas e estudos que contribuem para os avanços técnicos 

e tecnológicos e as modificações necessárias na esfera produtiva visando o aumento da 

riqueza social e o consequente desenvolvimento da sociedade. 

O trabalho como princípio educativo consiste numa dimensão importante da vida 

social, porque proporciona uma integração entre o trabalho e a educação. Parte do 

pressuposto de que o trabalhador é um ser humano integral que aprende enquanto trabalha e 

aperfeiçoa constantemente suas funções numa dimensão omnilateral. Ele é integral porque 

possui diferentes dimensões sociais as quais pertence e que contribuem para formar o sujeito 

em questão. Desta forma, o conceito de educação decorrente desta compreensão relativa ao 

trabalho propõe que se deve considerar o trabalhador em sua integralidade de ser humano. 

Para além da produção, da circulação, do consumo de bens que são importantes para o 

crescimento da sociedade e geração de riqueza social, bem como para o avanço das forças 

produtivas e atendimento das necessidades da sociedade, o trabalho visto como educativo 

supera a lógica restrita de acumulação e ajuda a promover a integralidade do ser humano.  

Os sistemas educacionais estão diretamente ligados ao trabalho no cenário do 

Capitalismo desde a sua gênese até à contemporaneidade. No Capitalismo, a escola se opera 

sobretudo em função da preparação para o trabalho inerente ao sistema. Enquanto o trabalho 

conserva seus princípios básicos de organização e execução no Capitalismo, a escola mantém 

as mesmas condições de preparação do trabalhador. Logo, as relações entre Trabalho e 

Educação continuam pertinentes para serem discutidas enquanto o Capitalismo existir, pois se 

trata de um objeto que, mesmo diante das constantes transformações ocorridas, conservam 

entre si um conjunto de enlaces que merecem investigação, análises e explicações. 

Por vezes os termos instrução, escolarização e/ou formação são utilizados como 

sinônimos de educação e isso se explica mediante a observação das transformações sociais e 
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das contradições históricas do próprio capitalismo. Partimos do pressuposto de que o modo 

de produção capitalista estabelece condições para que a dinâmica produtiva siga seus 

princípios relacionados à produção, circulação e consumo de bens que geram o lucro e a 

acumulação de capital. Desde o surgimento do capitalismo, os processos que envolvem a 

qualificação do trabalhador tendem a seguir as demandas da esfera produtiva e situam a 

escola como uma ferramenta importante para o alcance destes objetivos. Neste aspecto, a 

educação é comumente confundida com a escolarização diante da necessidade de melhorar as 

qualificações do trabalhador. A educação que ocorre no âmbito da escola se volta para o 

trabalho e se subordina às transformações ocorridas na esfera produtiva. A formação para o 

trabalho constitui uma temática complexa de estudo porque envolve a compreensão do 

contexto social, econômico e político em que ocorrem as transformações.   

Os pressupostos de organização do modo de produção provocam o surgimento de 

paradigmas teóricos e políticos que buscam manter o equilíbrio de funcionamento do 

capitalismo. Para tanto, os estados e os mercados se organizam e se mobilizam conforme o 

contexto em que as transformações ocorrem. Quando o assunto diz respeito à formação para 

o trabalho, vale a pena descrever e analisar algumas das concepções que orientam as práticas 

institucionais, porque em sua maioria, estão relacionadas aos paradigmas vigentes e 

costumam incidir sobre as ações econômicas e políticas. Diante disso, vamos apresentar e 

problematizar alguns conceitos que tendem a influenciar as concepções de educação e 

aparecem imersos nas reformas educacionais empreendidas no Brasil conforme a dinâmica 

do capital e mediante os propósitos de desenvolvimento que se tem. Pretende-se realizar uma 

discussão acerca das perspectivas conceituais inerentes à formação para o trabalho.  

 

2.1 Instrução, escolarização, educação e qualificação para o trabalho 

O termo instrução origina-se do Latim instructio, que se refere ao ato de ensinar, 

doutrinar, transmitir conhecimentos, informar sobre regras e ações que devem ser seguidas 

para alcançar determinada finalidade. A instrução possui caráter externo de transmissão do 

conteúdo do trabalho, atendendo a critérios e requisitos necessários a uma pessoa para 

desempenhar satisfatoriamente aquilo que alguém espera ou que está prescrito. Nesse sentido, 

a perspectiva da instrução se baseia na possibilidade de transmitir conhecimentos. No que diz 

respeito ao trabalho, a instrução se propõe a transferir o conteúdo necessário ao trabalhador 

para a realização de seu ofício. A origem do termo remete à ideia de ensinamento, doutrina e 

informação daquilo que é básico e necessário ao trabalhador. A necessidade de instruir o 

trabalhador se justifica com base nas demandas que emergem na sociedade.  
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Educar, proveniente do latim educatio, expressa a ideia de criar, alimentar, guiar 

e conduzir. Além de transmitir conhecimento, o processo de educação compreende o 

desenvolvimento de potencialidades e habilidades no indivíduo em conformidade com a 

estrutura da sociedade.  Nesta lógica, a educação possui um caráter valorativo da vida social. 

Desde as reflexões de Emile Durkheim (1973), Karl Marx (1983), incluindo a proposta de 

Antônio Gramsci (1991), o que se mantém constante é que a educação não é neutra e sempre 

carrega consigo valores que são advindos ou incorporados na prática social. No caso da 

educação do trabalhador, além do conhecimento que lhe é transmitido e das credenciais que 

são conferidas pela via da educação, se difunde uma moral social baseada em princípios 

como, por exemplo, a disciplina, o convívio, a rotina, que se constituem em elementos 

essenciais tanto para a realização do trabalho, como para a vida social.  

A educação é comumente e erroneamente associada com a escolarização, quando 

pressupõe um espaço formalizado, uma ação docente e a moralização do indivíduo em 

sociedade, o que muitas vezes negligencia outros espaços e outras relações que também 

educam, como a família e outras redes sociais nas quais estamos imersos. A escolarização 

equivale a instrução porque diz respeito ao ato de escolarizar, de frequentar o ensino escolar, 

de ser objeto de algum tipo de aprendizagem.  

A educação implica em instrução, mas, ao mesmo tempo, vai (ou deveria ir) para 

além dela! Podemos considerar que a instrução faz parte do processo educacional pois 

proporciona informações necessárias que complementam o ensino e a aprendizagem. No 

entanto, a educação não deveria se restringir a instruir pois, devido a sua dimensão valorativa, 

possui alcance capaz de promover alterações na vida social. A educação tem a capacidade de 

possibilitar a crítica e, consequentemente, a autonomia dos sujeitos envolvidos. Uma 

educação que consiga ir além da instrução pressupõe que a instrução recebida no processo de 

ensinar e aprender proporciona ao sujeito a capacidade de decidir sobre quando, como e onde 

irá aplicar o conhecimento envolvido, conferindo-lhe um grau de autonomia em relação aos 

processos sociais e ao próprio conhecimento. Entretanto, a dificuldade em realizar um projeto 

de educação voltado para esta lógica situa-se justamente na dimensão valorativa que a 

educação possui, porque os agentes que ora determinam e/ou controlam os valores 

educacionais da sociedade é que acabam por definir a perspectiva de educação que deve 

operar. E quando tratamos da dimensão valorativa do modo de produção capitalista, logo 

enxergamos a tentativa de reduzir a educação à lógica da instrução ou da preparação para o 

trabalho. 

As transformações estruturais pelas quais passam o sistema capitalista modificam 
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o processo produtivo, alteram as características dos postos de trabalho, definem as qualidades 

necessárias ao trabalhador para que o mesmo se mantenha no processo de produção. No 

Brasil, desde a década de 1960, este conjunto de transformações foi guiado pela perspectiva 

desenvolvimentista e no campo educacional, as medidas adotadas refletem a influência da 

teoria do capital humano.  Fica evidente, o processo de qualificação e desqualificação do 

trabalhador diante das atribuições do seu posto de trabalho, em que comumente se associa 

educação ao processo de escolarização, igualando e restringindo a formação do trabalhador, 

aos títulos de escolaridade que ele alcança e que são tomados como forma de mensurar sua 

qualificação. 

O termo qualificação passa a ser fortemente empregado diante do processo de 

reestruturação produtiva na segunda metade do século XX.  As mudanças e os avanços 

tecnológicos que foram incorporados aos processos de trabalho fizeram surgir novos atributos 

para os postos de trabalho, criando até uma aparente redução dos mesmos quando, na 

verdade, houve uma modificação da própria natureza do posto. Diante destas novas 

atribuições, o trabalhador que antes ocupava aquele posto será desqualificado para o trabalho. 

Ora, o que define se o trabalhador estava qualificado para o posto de trabalho? Em que 

consiste sua desqualificação?  

As transformações técnico-organizacionais ocorridas no último século apontam 

para novas necessidades em torno dos processos de trabalho. A ideia de qualificação consiste 

numa construção social dos significados que podem partir da economia, da sociologia, da 

psicologia e da educação e com diferentes dimensões. A qualificação é, portanto, polissêmica 

porque pode assumir diferentes conceitos.  

Por um lado, a qualificação pode se dar para atender às demandas do mercado e 

isso pressupõe o envolvimento da escola ou de ambientes que visam a instrução, a educação 

ou a formação. Por outro, a qualificação envolve um processo de qualificação e 

desqualificação do trabalho e do trabalhador diante da dinâmica do sistema capitalista. E por 

fim, a qualificação pode ser encarada em situações concretas de trabalho que denotam a 

capacidade do trabalhador diante dos processos produtivos. 

Desde o início do século XX, a instrução para o trabalho associa-se e se confunde 

com a ideia de educação.  Estamos tratando da proposta taylorista-fordista em que a 

qualificação da força de trabalho é elegida como algo necessário da gerência capitalista 

científica e que busca reduzir toda atividade do trabalho a tarefas padronizadas. Portanto, há a 

necessidade de um quadro de trabalhadores qualificados parar fazer as atividades 

relacionadas ao trabalho nas fábricas. Configura-se aí uma divisão expressa entre o trabalho 
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manual e o trabalho intelectual. De um lado, se tem o “homo sapiens” dotado dos 

conhecimentos teóricos relacionados à atividade produtiva e, de outro lado, se coloca o 

“homo Faber” que busca o domínio técnico e prático das atividades laborativas. Com o 

taylorismo-fordismo, a política educacional se baseia na qualificação técnica, voltada para a 

especialização tanto do conhecimento teórico quanto das atividades da prática no ensino do 

trabalho. Trata-se de uma especialização fragmentada em que separa de um lado o trabalho 

intelectual e de outro o trabalho manual. Esta reflexão sobre as diferenças entre trabalho 

intelectual e trabalho manual exprime, de um lado, o foco no conceito, na teoria e na reflexão, 

e do outro, a perspectiva da prática, da aplicação e da experimentação. Esta lógica será 

incorporada pelos projetos de educação e pelas reformas educacionais empreendidos na 

época (TAYLOR, 1980). 

A instrução oferecida pela escola nesse contexto do século XX está direcionada 

para uma formatação do estudante, visando a lógica da divisão social do trabalho. Logo, a 

carga horária, as avaliações, as disciplinas presentes no ensino servem para legitimar e treinar 

o trabalhador da fábrica e colocá-lo em contato com a realidade dos processos de trabalho. A 

escola se assemelha ao ambiente da fábrica e reproduz na sua rotina as mesmas circunstâncias 

que o estudante irá encontrar quando concluir seus estudos. Um exemplo é o uso do apito que 

serve para avisar acerca da troca de disciplinas na escola. Ele representa claramente uma 

rotina própria do ambiente da fábrica para sinalizar a troca de turno e a troca de setor ou 

atividade. No âmbito da escola, ocorre a reprodução das relações sociais de produção como 

forma de preparar o trabalhador para os espaços e papei que ele virá a ocupar.  

Na perspectiva taylorista-fordista, a qualificação para o trabalho ocorre no 

ambiente da fábrica segundo as diretrizes propostas. A contratação de trabalhadores nas 

fábricas representa um novo paradigma, cujas identificações profissionais e identificações de 

padrões ocorrem visando aumentar a circulação e a produção de mercadorias e diminuir o 

tempo de trabalho. O processo de trabalho diante da lógica taylorista-fordista obedece uma 

rotina, com características densas, rígidas e especializadas em torno das funções. Logo, não 

se tornam necessárias qualificações muito complexas para os trabalhadores. Bastava observar 

se o trabalhador possuía força suficiente para o desempenho da função. No ápice da 

manifestação e adoção da perspectiva taylorista fordista no país, o trabalhador aprendia o que 

era necessário e, dependendo da sua função, o fazia em um dia, em uma semana ou em um 

mês e já estava apto para ocupar o posto de trabalho. Ainda que algum trabalhador possuísse 

qualificações específicas ou fosse especialista em alguma área de produção ou alguma área 

profissional, era contratado para desempenhar funções abaixo das suas qualificações e a 



65 

qualificação que ele possuía era registrada em um livro para o caso de a fábrica, no futuro, 

precisar de alguém com aquele perfil, logo saberia onde procurar na linha de produção. Isso 

representava a possibilidade de o trabalhador subir de cargo no âmbito da empresa. Estas 

condições se repetem atualmente com nova roupagem e mantém presente a lógica de 

organização da produção. (TAYLOR, 1980) 

O modelo taylorista-fordista propõe e promove transformações na estrutura 

organizacional do sistema de produção capitalista e dos processos de trabalho. A definição de 

qualificação diante do modelo taylorista está pautada pelos princípios de organização 

científica da produção, os quais estabelece e prescreve os requisitos para os postos de 

trabalho. A preocupação em otimizar o processo de produção se alinha diretamente com as 

necessidades de aprendizagem, domínio e especialização do trabalhador diante daquilo que 

ele produz. 

Neste processo, as empresas conseguem definir o papel e o lugar do trabalhador 

na linha de produção mediante as normas da organização, o que indica o tipo de qualificação 

que é necessária ao trabalhador para o exercício de cada função, estabelecendo aí a hierarquia 

na ordem da empresa. A dualidade entre conhecimento teórico e conhecimento prático, ou 

trabalho intelectual e trabalho manual, contribui inclusive para a fixação desta hierarquia na 

linha de produção porque os trabalhadores que se qualificam mais ao campo teórico, 

complexo ou da sistematização exercem cargos e funções de caráter gerencial, cujos 

vencimentos se tornam mais vantajosos. Enquanto que trabalhadores, cuja qualificação se 

restringe sobretudo ao conhecimento básico, prático e operacional, ocupam postos de 

trabalho inferiores que exigem pouca ou nenhuma complexidade para o exercício da função.  

Desta forma, o processo de instrução e/ou escolarização serve para que o 

trabalhador tenha a oportunidade de adquirir os conhecimentos básicos teóricos e práticos 

necessários à produção. Seja por meio de um treinamento básico ou pela formação escolar, a 

lógica é operacional, especializada acompanhada da hierarquia em relação à formação. Esta 

educação escolar hierárquica será responsável por promover a valorização ou a 

desvalorização do trabalhador em relação ao processo produtivo. A adoção deste modelo na 

produção entrou em crise com o processo de flexibilização do mercado que provoca 

mudanças nas formas de realização do trabalho. 

Paralelamente ao pensamento de Taylor e Ford no tocante à qualificação para o 

trabalho que deveria ocorrer no chão da fábrica, surge o pensamento de John Dewey cuja 

proposta de educação escolar influenciaria fortemente o Brasil a partir de suas reflexões. A 

influência de Dewey se dá com o movimento da escola nova, em que vigorava a tese de que o 
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conhecimento seria adquirido sobretudo pela experiência e pela ação. Nesse sentido, a 

educação proposta por Dewey tem uma lógica totalmente diversa do taylorismo-fordismo. Ao 

contrário da fragmentação das tarefas, ele propõe que a educação seja não fragmentada e que 

trabalhe a integralidade daquilo que está sendo formado (BENJAMIM, 1990). 

Em suma, enquanto a educação da força de trabalho na visão de Taylor e Ford se 

baseia na fragmentação, na visão de Dewey se baseia na experiência sensível totalizante, e 

criticava a educação que seguia o modelo das ciências de maneira fragmentada em termos de 

matéria, disciplina e obediência e propunha exatamente o contrário. A educação, na visão de 

Dewey, parte do e chega no sujeito, privilegiando as capacidades que precisam ser 

desenvolvidas. Já a proposta de qualificação da força de trabalho baseada no pensamento de 

Taylor e Ford, tem como ponto de partida e de chegada o produto e o seu processo de 

fabricação. 

Se considerarmos o contexto de desenvolvimento econômico na época, o pano de 

fundo consiste na formulação de políticas de desenvolvimento industrial, no investimento em 

infraestrutura e na criação de serviços públicos, tais como portos, aeroportos, rodovias e 

ferrovias, bem como em investimentos nas áreas das comunicações. Nesse sentido, havia um 

discurso de que era necessário trabalhador especializado nestas áreas para atender as 

demandas vigentes, e se acreditava que era necessário que tivesse um grau mais elevado de 

qualificação, o que seria possível alcançar por meio da educação escolar. Por outro lado, para 

atender a demanda de trabalhadores para o chão de fábrica, não havia necessidade da 

educação escolar. Bastava apenas uma educação para o trabalho e que poderia ser provida 

pela própria fábrica. 

Desvela-se duas propostas de educação: uma para a vida e outra para o trabalho, 

como se ambas tratassem de coisas diferentes e não necessariamente ligadas uma à outra. Na 

verdade, isso consiste na representação de um fenômeno social não tão novo que vai se 

instaurar com a separação entre educação e trabalho, indicando o processo de diferenciação 

escolar no qual se tem uma educação voltada para a força de trabalho no chão de fábrica e 

uma educação para formar pessoas especializadas na gestão do modo de produção via 

Educação escolar. 

 

2.2 A qualificação social do trabalho e do trabalhador 

Uma reflexão problematizada por Antunes (2004) consiste em pensar que se a 

educação no modelo taylorista-fordista esteve baseada numa especialização das tarefas e das 

atividades relacionadas à força de trabalho, qual seria então a proposta da educação nos dias 
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atuais em que predomina o princípio da acumulação flexível, os princípios do Neoliberalismo 

e da financeirização do capital? Que tipo de educação é empreendida com base na estrutura 

atual do sistema capitalista? A partir da década de 1970, o sistema capitalista enfrentou mais 

uma de suas crises e passou por um processo de reestruturação. Os ciclos de acumulação, 

sempre de uma antinomia baseada na crise sucedida de reestruturação, nova crise e nova 

reestruturação, sugerem, a partir de 1970, um contexto em que a sociedade do trabalho será 

confrontada e modificada. A forma estrutural do trabalho será profundamente alterada, 

havendo mudanças nos elementos constitutivos da composição do trabalho e na força de 

trabalho.  

Com a crise do Capital da década de 1980, o que se configura é a construção do 

novo modelo de produção e uma proposta de novos modelos de vida em que o trabalho, além 

de outras dimensões da vida social como por exemplo, o Estado e a família serão recolocados 

diante desse novo contexto. Desta forma, antes da crise propriamente dita, o trabalho aparecia 

como uma categoria solidificada, fixa, densa, rígida e padronizada na estrutura da sociedade. 

O trabalho assalariado, regulamentado possuía espaço e tempo definidos e rotina específica.  

Após esta crise do sistema capitalista, que se refere a uma crise societal e não se restringe à 

dimensão do trabalho, a sua composição irá se alterar e o trabalho, bem como outras 

categorias sociais assumem um estado de diluição, flexibilidade, fluidez. Outros termos serão 

incorporados tanto no cenário produtivo, quanto na academia para ressignificar a força de 

trabalho. E de acordo com o Ricardo Antunes, será comum perceber o uso de expressões tais 

como: empreendedorismo, cooperativismo, trabalho voluntário, trabalho atípico e trabalho 

intermitente. Todas essas denominações representam formas em que o trabalho assume 

características específicas na sociedade. E nesse sentido é que se apresenta uma tendência à 

precarização estrutural da força de trabalho, tanto em escala global, alterando divisão 

internacional do trabalho, quanto em escala local, com mudanças nas micro relações sociais. 

O processo de financeirização do Capital se torna o responsável pela regulação 

dos elementos essenciais da força do trabalho e, inclusive, por determinar a intensidade do 

trabalho ao alterar a produção de mais valia, tornando relativo o processo de exploração do 

trabalho. Ora, tanto o trabalho quanto a força de trabalho assumem valores relativos aos usos 

e as necessidades apresentadas no capitalismo atual. A preocupação com a produtividade e a 

geração de lucro e mais valia se tornam relativos conforme as demandas do próprio capital. 

Nesta perspectiva, o trabalho assume novas formas nesse processo de exploração. 

Com a adoção do trabalho digital, do trabalho online, o lugar e o tempo do trabalho se 

redimensionam com jornadas mais flexíveis e espaços de realização do trabalho flexíveis 
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também, como por exemplo, o Home Office. A ênfase no trabalho em equipe contribui para 

mudar a configuração da hierarquia nos processos de trabalho e promove uma 

horizontalização da força de trabalho, gerando maior envolvimento e participação na 

produção. O empregado torna-se, aos poucos, “colaborador” da empresa, e esta condição 

permite que ele participe de alguns processos decisivos da produção, assuma riscos, aumente 

a responsabilidade, autonomia e iniciativa. Difunde-se a ideia de que o fato dele ser 

colaborador e empreender um esforço e dedicação no trabalho, fará com que a empresa 

cresça, aumente seus lucros e, desta forma, ele também possa ser beneficiado e recompensado 

neste processo, seja financeiramente ou por meio da flexibilidade em relação ao tempo de 

trabalho. 

A nova configuração aponta a necessidade de uma polivalência, ou seja, um 

trabalhador que dê conta de realizar múltiplas funções, de realizar trabalhos diferenciados 

dentro de uma mesma cadeia produtiva. O nível de flexibilização e fluidez em torno da 

categoria trabalho promove certa reconfiguração ou adaptação da mesma, ao ponto de 

surgirem novas denominações como trabalhadores autônomos, colaboradores e 

empreendedores. São categorias que assumem a condição de trabalhadores e, ao mesmo 

tempo, são inseridos numa lógica que os faz pensar que são capitalistas. Segundo Antunes, as 

formas modernas assumidas pelo trabalho representam, na verdade, novas formas de 

escravidão. Na era digital, o trabalho ocasional, o contrato de Zero Hora, o trabalho online e o 

trabalho em casa se tornam novas formas de explorar o trabalhador e potencializar a extração 

de mais valia de todo o seu tempo relacionado ao trabalho. O taylorismo-fordismo promoveu 

um trabalho coisificado, enquanto que o toyotismo ou o processo de acumulação flexível gera 

o que Antunes chama de liofilização da força de trabalho. A expressão “liofilizados” remete a 

um conceito da química em que significa secar substâncias vivas em processo de baixa 

temperatura. Em suma, ele defende que há uma secagem dessa substância viva que seria o 

trabalho. Todo o trabalho que produz coisas úteis, riqueza material, valor está sendo 

desidratado constantemente no processo do capitalismo atual. 

Diante das mudanças na configuração do trabalho, as instituições de ensino 

tentam se adequar no atendimento das demandas relativas às qualificações profissionais, 

educacionais e comportamentais que são exigidas no processo de acumulação flexível. A 

escola se propõe a atender as reivindicações do Capital e, ao fazer isso, acaba por realizar 

uma educação instrumental que se preocupa em formar profissionais flexíveis, desenvolver 

habilidades intelectuais úteis ao mercado de trabalho capitalista. A escola se pauta em 

fornecer domínio básico de informática, de línguas estrangeiras, de questões técnicas 
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necessárias ao desenvolvimento das suas funções. Além disso, passam a ser valorizadas 

algumas habilidades comportamentais, estimulando a criatividade e a liderança, que passam a 

ser condições essenciais nos processos de trabalho. Os currículos passam a valorizar a 

autonomia diante da aprendizagem. O discurso do aprender a aprender serve para que o 

trabalhador consiga se adaptar em diferentes situações e possa incorporar os valores das 

empresas, tenha capacidade de trabalhar em equipe, de se atualizar e desenvolver o seu 

trabalho de maneira livre e autônoma. Enquanto Antunes (2004) trabalha com a ideia de 

metamorfose ou liofilização do trabalho, podemos defender que tanto o trabalho quanto o 

trabalhador atravessam um processo de mimetismo semelhante ao dos camaleões.   

O trabalhador, diante do processo de financeirização do Capital, é forçado a se 

adaptar conforme o cenário que encontra. Portanto, se o mercado de trabalho exige um 

profissional flexível e que exerça múltiplas funções, o trabalhador procura alcançar este 

padrão de atuação. Se o mercado passa a valorizar o Home Office, o trabalhador muda sua 

dinâmica de vida para se tornar mais produtivo. Se o mercado indica que o trabalho 

intermitente é mais eficiente, o trabalhador procura se encaixar nesta situação para continuar 

sobrevivendo no sistema. Em suma, não se trata apenas de uma reconfiguração do trabalho, 

mas de uma mudança no significado do ser trabalhador. Os efeitos do capital praticamente 

retiram do trabalhador a sua identidade clássica para dar a impressão de que ele (o 

trabalhador) consegue controlar e dominar o processo de trabalho de forma flexível, quando, 

na verdade, simula certo grau de liberdade em relação ao trabalho que está condicionado aos 

valores e rumos do próprio capital. Os sistemas educacionais subjugados à lógica do capital, 

reforça e difunde os princípios necessários à manutenção desta lógica.  

A importância das classificações comportamentais para o mercado de trabalho 

representa a adoção de um modelo de competências. Diante dos arranjos flexíveis, as 

habilidades e os conhecimentos pré-existentes do trabalhador passam a ser valorizados como 

um elemento variável na força de trabalho e que valoriza ou desvaloriza o trabalho. Desta 

forma, ao contrário da proposta do taylorismo-fordismo que previa a especialização das 

funções, o toyotismo e a organização flexível propõem que o ensino seja baseado na 

multifuncionalidade.  

As instituições de ensino, sobretudo de ensino profissional, buscam realizar 

mudanças nos seus currículos e na sua proposta de ensino no sentido de que a formação seja 

polivalente e que a ênfase nas competências permita um trabalhador se adaptar em diferentes 

contextos, usar determinadas tecnologias e lidar com a informação na sociedade do 

conhecimento. Nesse sentido, a educação que é exigida atualmente pelo capital se torna 
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flexível, de preferência que seja executado em menor tempo possível, disponibilizando ao 

mercado um trabalhador dito qualificado de forma mais rápida e imediata. Os currículos se 

tornam flexíveis, os cursos se tornam flexíveis, a estrutura do ensino a distância passa a ser 

estimulada com uma formação de curta duração com custos menores e que traga um 

profissional flexível o mais rápido possível para ocupar o posto de trabalho no mercado. Em 

suma, o que se tem é uma preocupação com a formação que seja generalista e multifuncional 

ao mesmo tempo. (ANTUNES, 2004) 

É nesse ponto que a teoria do capital humano é utilizada como uma tendência e 

uma preocupação dos estados e dos mercados no que diz respeito às relações entre sistema 

educativo e sistema produtivo. Nesta lógica, a força de trabalho se constitui num capital 

variável e todo o investimento que se faz no campo da educação deve resultar em lucros e 

dividendos no próprio trabalho. Trata-se de uma economia utilitarista da própria educação. 

As habilidades, o conhecimento desenvolvido e o conhecimento anterior que o trabalhador 

venha a aplicar no seu processo de trabalho se transforma em ganhos dentro de uma 

economia global. Desta forma, a educação passa a ser tratada como um investimento, como 

um negócio, e investir em educação passa a ser entendido como aplicação em um tipo de 

capital. Agregar valor a uma atividade educacional significa aumentar o ganho de capital. 

Logo, propor uma educação para além do Capital seria propor uma educação que vá além 

dessa lógica da flexibilidade do trabalho e da multifuncionalidade. Para se pensar em um 

novo modelo de educação que consiga ultrapassar a lógica da produção destrutiva no sistema 

capitalista, seria preciso valorizar além de elementos materiais e socialmente úteis e além da 

sobrevivência no sistema, valores e elementos artísticos, estéticos, simbólicos que fazem 

parte da vida social. Isso constitui um desafio porque pressupõe modelos de ação não 

utilitaristas em que a finalidade da educação não pare na formação para o trabalho, mas que 

vá além disso. E que ainda que seja instrumental, não se restrinja a esta condição.  

O processo de qualificação promove a valorização e a desvalorização do trabalho 

e do trabalhador na medida em que a divisão do trabalho entre manual e intelectual pode 

assumir características que servem para qualificar ou desqualificar o trabalho realizado por 

determinadas funções na esfera produtiva. E consequentemente, instaura-se uma lógica de 

qualificação e/ou desvalorização do trabalhador diante disso. Isso resulta das intenções de 

acumulação de capital do próprio sistema, porque todo trabalho em si possui características 

que exigem habilidades manuais e dedicação intelectual, por mais simples que seja a tarefa.  

A desvalorização do trabalho ou do trabalhador consiste num processo regido 

pela lógica do modo de produção vigente que promove um equilíbrio entre a demanda de 
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força de trabalho e a disponibilidade de postos de trabalho existentes. Se determinado 

trabalho passa a ser demandado constantemente na sociedade, tanto o trabalho quanto o 

trabalhador qualificado para exercê-lo assume uma pseudo valorização, seguida por uma 

desvalorização constante. Diante disso, o trabalhador que não possui as qualificações 

necessárias ou prescritas relativas ao posto de trabalho em questão cai na condição de 

desvalorização da sua força de trabalho. Quando na história, a demanda por este tipo de 

trabalho apresenta queda, o mesmo acompanha a desvalorização, e muitas vezes o 

trabalhador se torna desqualificado, desvalorizado e até mesmo obsoleto. Quem regula isso? 

O processo produtivo que, conforme se desenvolve, admite o uso de tecnologias e novas 

ferramentas de trabalho, promovendo alterações na estrutura. 

De acordo com Braverman (1987), na medida em que são incorporados princípios 

de organização científica no processo produtivo, tornando-o cada vez mais complexo, os 

trabalhadores perdem a capacidade de operar a tecnologia existente para a produção, e 

quando “sua função não exige preparo formal algum de qualquer espécie” (p. 365), os 

trabalhadores são classificados como desqualificados para o trabalho. O que indica este 

processo consiste na correspondência entre a capacidade que o trabalhador possui e o 

conjunto de habilidades requeridas pelo posto de trabalho. Muitos dos cortes e demissões que 

ocorreram nas empresas em períodos de mudanças dos estágios tecnológicos se deveram a 

isso. Alguns dos trabalhadores que conseguiram se adaptar às novas formas de realizar o 

trabalho (os semiqualificados) sobreviveram ao processo e passaram em seguida por etapas 

de qualificação por meio de treinamentos, seja na própria empresa ou fora dela (escola 

básica). É neste ponto da análise que a educação se entrelaça ao trabalho. Desta perspectiva, a 

escolaridade fora tratada como condição de qualificação do trabalhador. Qualificação, então, 

passa pela instrução que o trabalhador recebe. “Aceita-se, em geral, que um trabalhador 

qualificado é um artífice cujo preparo se deu por vários anos e é formalmente reconhecido 

fora de uma firma individual”. (BRAVERMAN, 1987, p.365)  

A desqualificação imputa ao trabalhador a necessidade de uma qualidade em 

relação a um conjunto de parâmetros definidos pelo capital, pelos avanços tecnológicos e 

pelas atribuições do posto de trabalho. Quando se analisa por esta ótica, atribui-se ao 

trabalhador as causas para as demissões, porque ele não possui as qualificações necessárias 

para atender às exigências do posto de trabalho. Que qualidade ele possui então? Pelo fato de 

não possuir as qualificações requeridas pelo sistema, significa que ele não possua nenhuma 

qualificação? Logo, este princípio de individualização serve para explicar, por exemplo, o 

desemprego, baseando-se na falta de condições dos indivíduos para ocupar o emprego e não a 
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falta dele. 

A ideia de enxergar de maneira global os processos de trabalho, o acesso à 

informação e as relações de mercado podem ser classificadas como um mito na visão de 

Milton Santos, demonstrando um cenário em que a competição nos leva a necessidade de 

adequações às novas exigências sob pena de sermos excluídos do processo. E no final das 

contas, o que se sente são os efeitos perversos do sistema que sempre tem sido desigual e 

contraditório. (SANTOS, 2000) 

De quem é então a responsabilidade de qualificar o trabalhador? Como medir a 

qualidade do trabalhador? Na dimensão do capital, as próprias empresas se empenharam em 

cuidar disso e, em seguida, reconheceram ambientes externos formais de instrução que 

qualificassem o trabalhador. No Brasil, isso se dá com o ensino médio e técnico e cursos de 

profissionalização oferecidos por diferentes instituições de ensino municipal, estadual, 

federal, privada, além do Sistema S (Serviços Nacionais de Aprendizagem e de Serviço 

Social). O acesso aos cursos, os diplomas obtidos e a quantidade de anos de estudo tornaram-

se parâmetros para de medir a qualificação do trabalhador. A exigência de requisitos de 

qualificação carrega consigo algumas questões polêmicas que dividem a atenção dos 

estudiosos. Quando se trata da qualidade do trabalhador ou da qualidade da sua formação, o 

termo qualificação restringe-se à escolaridade obtida, ignorando outros tipos de saberes que o 

mesmo possui, saberes estes adquiridos, inclusive, para além da dimensão do trabalho. 5 

Nesse sentido, outra antinomia torna-se mais apropriada para realizar a leitura da 

situação: trata-se de um processo de valorização e de desvalorização do trabalho. O 

trabalhador que não consegue adaptar-se às mudanças do processo produtivo, seja pela 

natureza da sua função, seja pelas habilidades exigidas, é desvalorizado diante dos novos 

parâmetros estabelecidos pelo capital. Contudo, isso não significa que ele não seja dotado de 

qualidades. Elas apenas não são valorizadas para o posto de trabalho em questão. 

À Luz das discussões de João Bernardo (1989), o que faz com que o capitalismo 

lucre por meio da exploração do trabalho reside no processo de desvalorização da força de 

trabalho.  

 

 

Seria interessante tentar analisar a maneira como o capitalismo tenta controlar os 

ritmos da formação da força de trabalho, os ritmos da qualificação e da 

                                                           
5 Cabe noutro momento, de maneira mais aprofundada, uma reflexão sobre os diferentes saberes que os 

trabalhadores carregam desde suas vidas fora do trabalho e que nem sempre estão certificados pela escolaridade, 

deixando assim de ser reconhecidos para efeito de qualificação. Por outro lado, estes mesmos saberes se tornam 

úteis ao capital quando agregam valor ao trabalhador diante do processo de trabalho.  
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desvalorização da força de trabalho, mediante o jogo de dois processos: aumento da 

qualificação nas escolas para as novas gerações e aumento de formação para 

gerações já formadas, quer através da escola, quer através de cursos nas empresas. 

(BERNARDO, 1989, p.9) 

 

    

Quando as gerações mais novas advindas das novas tecnologias aumentam seus 

padrões de qualificação, o trabalho das gerações anteriores se desvaloriza, embora suas 

aptidões permaneçam “absolutas” e não afetem a capacidade de trabalhar. O que muda é o 

tempo despendido à realização do trabalho, e isso consiste no objeto de mais-valia que agrega 

valor ao processo de trabalho. A partir disso, a desvalorização do trabalho é sucessiva. O 

próprio capitalismo cria mecanismos de valorização e desvalorização do trabalho conforme 

as circunstâncias. Por exemplo, o paradoxo existente entre as profissões que variam de 

acordo a época e o espaço em que se desenvolve o capitalismo, assumindo determinado valor 

e outrora perdendo relativamente este mesmo caráter valorativo.   

Em suma, partindo desta perspectiva, não existe trabalhador qualificado ou 

desqualificado. O que se apresenta é um processo constante e sucessivo de qualificação e 

desvalorização da força de trabalho conforme a conveniência do capital, as circunstâncias 

históricas, sociais e econômicas.  

 

 2.3 Educação, formação humana e a escola politécnica 

A temática relativa a educação não ocupa uma obra específica na produção de 

Karl Marx, mas aparece em passagens, conforme o contexto e a necessidade de produção e 

reflexão do autor, e sempre aparece relacionada ao trabalho, numa condição indissociável.  

Na perspectiva da teoria marxiana, não se pode falar em trabalho sem mencionar a educação 

que traduz a proposta de formação humana. Do mesmo modo, não se pode falar em educação 

sem acionar a categoria trabalho, pois o mesmo, na visão de Marx (1868), possui princípio 

educativo de formação do ser humano. 

Marx (1868) entende que a formação humana se dá pela via do trabalho, 

justamente por acreditar que o trabalho tenha um princípio educativo. E quando a formação 

visa a realização de um trabalho que é executado apenas para a produção do excedente da 

riqueza social, sem comprometimento com o ser humano em si e com a atenção das 

necessidades humanas para além da sobrevivência, a formação se torna deficitária, utilitária e 

perde o caráter de formação humana. A proposta de uma Escola Politécnica aparece 

justamente no sentido de que a formação não seja apenas para o mercado de trabalho 

capitalista, mas que conserve diante de si os princípios de integralidade e de omnilateralidade 
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do ser humano diante do processo produtivo e do processo de formação.  

Embora, as denominações possam variar mediante o texto, o princípio defendido 

será o mesmo: o da omnilateralidade, da formação humana e da viabilidade de uma escola 

politécnica. Ora a educação vai aparecer como instrução formal ou, a depender do contexto, 

vai ser tratada no âmbito da educação industrial. Algumas passagens dão ênfase no que diz 

respeito às relações entre educação e trabalho no âmbito da exploração do trabalho de 

crianças e jovens na esfera da produção industrial, conforme aparece nas Instruções aos 

Delegados do Conselho Central Provisório da Associação Internacional dos Trabalhadores - 

AIT de 1868: 

 

 

Afirmamos que a sociedade não pode permitir que pais e patrões empreguem, no 

trabalho, crianças a adolescentes, a menos que se combine este trabalho produtivo 

com a educação. Por educação entendemos três coisas: 

      1) Educação intelectual. 

      2) Educação corporal, tal como a que se consegue com os exercícios de 

ginástica e militares. 

     3) Educação tecnológica, que recolhe os princípios gerais e de caráter científico 

de todo o processo de produção e, ao mesmo tempo, inicia as crianças e os 

adolescentes no manejo de ferramentas elementares dos diversos ramos           

industriais. (MARX, 1868, p. 38) 

 
 

A definição de educação para Marx está fortemente relacionada ao trabalho e 

busca alcançar a condição do ser humano em sua integralidade. Mesmo diante das ressalvas 

que faz acerca do trabalho de crianças, das horas e condições de realização da atividade 

produtiva, defende a junção entre a educação intelectual e o trabalho produtivo como forma 

de contribuir para a elevação das classes operárias em relação à burguesia.  

  

 

A divisão das crianças e adolescentes em três categorias, de nove a dezoito 

anos, deve corresponder um curso graduado e progressivo para sua 

educação intelectual, corporal e politécnica. Os gastos com tais escolas 

politécnicas serão parcialmente cobertos com a venda de seus próprios 

produtos. Esta combinação de trabalho produtivo pago com a educação 

intelectual, os exercícios corporais e a formação politécnica elevarão a 

classe operária acima dos níveis das classes burguesa e aristocrática. 

(MARX, 1868, p. 45) 

 
 

Em alguns textos, a educação será analisada em relação ao estado e Marx analisa 

a função do estado na manutenção da educação da classe trabalhadora. São diferentes as 

nuances da Educação na obra marxiana, mas a definição central de educação consiste na 

necessidade de garantir uma educação mental, uma educação física e uma instrução 

tecnológica para transmitir os princípios gerais dos processos de produção. Esta definição de 
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educação demonstra o princípio da integralidade da educação e expressa a ideia de 

omnilateralidade. Ou seja, trata o ser humano em sua completude. Este pensamento vai 

influenciar um conjunto de pensadores, inclusive em épocas distintas, que seguem a linha 

marxista.  

Observando os escritos marxianos, data de 1847 a primeira vez que a educação é 

mencionada no âmbito da produção. Trata especificamente da necessidade de garantir 

instrução formal a todas as crianças e jovens sob a guarda do estado, embora Marx realize, 

em outros textos, uma análise crítica que condena a função do estado diante da educação. Ele 

defende que a educação seja pública, mas não sob responsabilidade do Estado, pois, na sua 

visão, o estado se constitui somente para a organização burocrática dos interesses da classe 

dominante. 

 

 

Isso de "educação popular a cargo do Estado" é completamente inadmissível. Uma 

coisa é determinar, por meio de uma lei geral, os recursos para as escolas públicas, 

as condições de capacitação do pessoal docente; as matérias de ensino etc. e velar 

pelo cumprimento destas prescrições legais mediante inspetores do Estado, como se 

faz nos Estados Unidos, e outra coisa completamente diferente é designar o Estado 

como educador do povo! Longe disto, o que deve ser feito é subtrair a escola de toda 

influência por parte do governo e da Igreja. Sobretudo no Império Prussiano-

Alemão (e não vale fugir com o baixo subterfúgio de que se fala de um "estado 

futuro"; já vimos o que é este), onde, pelo contrário, é o Estado quem necessita de 

receber do povo uma educação muito severa. (MARX, 2012, p.55) 

 
 

 Logo, a crítica realizada ressalta que se estado fica com a responsabilidade de 

ofertar e garantir a educação da classe trabalhadora, vai se organizar para atender às 

demandas e interesses de quem possui o poder e, logicamente, a formação oferecida segue 

estes padrões e se torna enviesada. E admite que o ensino pode ser estatal sem que esteja sob 

o controle do governo, acrescentando que “o governo pode nomear inspetores, cujo dever 

consistirá em vigiar para que a lei seja respeitada, sem que tenham o direito de intrometer-se 

diretamente no ensino. Seria algo semelhante aos inspetores de fábrica, que vigiam para que 

as leis de fábrica sejam respeitadas.” (MARX, 1983, p. 78) 

Uma das razões pelas quais Marx aborda a questão da educação decorre da 

constatação de que por um lado é necessário “modificar as condições sociais para criar um 

novo sistema de ensino. Por outro, falta um sistema de ensino novo para poder modificar as 

condições atuais. Consequentemente, é necessário partir das condições atuais.” (MARX e 

ENGELS, 1983, p. 96.) A outra razão para Marx abordar a questão escolar advém do fato de 

que modo de produção capitalista requer uma instrução formal da classe trabalhadora voltada 

para o trabalho no âmbito da fábrica e essa preparação se torna cada vez mais ampla diante 
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do avanço das forças produtivas. Seguindo a lógica de pensamento marxiano, atualmente, as 

razões para continuar discutindo a questão da educação refere-se às circunstâncias atuais de 

financeirização do capital em que os processos de trabalho se modificam, o tempo, o lugar e 

as ferramentas do trabalho se tornam fluídas, e a própria centralidade do trabalho é 

questionada. 

A verdadeira proposta de educação emancipadora, seguindo a lógica marxista, só 

seria possível a partir do momento em que os trabalhadores tomassem consciência da sua 

condição de classe, conseguissem perceber o trabalho alienado em que estão submersos e, 

através de um processo revolucionário, conseguissem mudar a estrutura dominante na 

sociedade. A ocorrência disso depende de uma formação integral, pela adoção de estratégias 

emancipadoras na educação diante do próprio capitalismo a fim de minimizar os efeitos 

perversos da precarização do trabalho e da exploração do trabalhador. Isto pressupõe repensar 

uma formação que dê conta de preparar o trabalhador para o trabalho capitalista, mas que 

consiga a fornecer, para além disso, elementos de base científica, tecnológica e filosófica. 

Trata-se de uma formação que aumente a possibilidade de escolhas do trabalhador no âmbito 

do processo produtivo, pois quando o trabalhador consegue ampliar as escolhas e opções 

relativas ao trabalho capitalista, consegue sobreviver e melhorar o sistema, consegue 

satisfazer suas necessidades básicas e, além destas, necessidades relacionadas à fruição de 

cultura, lazer, arte, entre outras. Enfim, consegue valorizar a mercadoria valiosa que possui 

diante do sistema capitalista: a sua força de trabalho. 

 

2.3.1 Formação para o trabalho 

A perspectiva da formação se relaciona com possibilidade de dar forma a algo. O 

termo “formatio” vem do latim e é um vocábulo que se refere à ação e ao resultado ou efeito 

de formar alguma coisa ou produzir qualquer modificação externa a uma estrutura. Existem 

vários tipos e derivações da formação e o conceito assume proposições diversas, podendo se 

tratar de pessoas, de coisas e de processos. Aqui será observada especificamente a associação 

do termo formação com o âmbito escolar, com o âmbito profissional ou com o âmbito da 

formação acadêmica. 

Para entender a lógica da formação, é importante primeiramente questionar como 

o conhecimento é adquirido e como ele se desenvolve. Observar quais são as questões 

relacionadas à produção do conhecimento, como são formulados os julgamentos e a partir de 

que conhecimento surgiu o julgamento elaborado. A fonte da informação é o elemento central 
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disso, uma vez que quem detém a informação tem a capacidade de controlar a produção do 

conhecimento. Logo, buscar o conceito de informação tem a ver com buscar a essência do 

conhecimento e dos julgamentos para a formação. 

 O pensamento de Kant (2002) elucida algumas questões que ajudam a 

compreender a problemática da formação. Ele trabalha com o conceito de autonomia e de 

emancipação da consciência do indivíduo que seriam condições alcançadas a partir de 

determinados níveis de esclarecimento, os quais permitiriam a tomada de decisões na 

sociedade. Nesse sentido, a formação seria uma condição e ao mesmo tempo um resultado de 

um processo que valoriza a autonomia na buscar por informações, esclarecimentos e na 

promoção da liberdade da consciência, visando guiar o ser humano pelo melhor caminho de 

escolhas e julgamentos possíveis. A reflexão de Kant tem uma relação direta com o acúmulo 

de conhecimento e com o conhecimento que se produz a partir dele. No âmbito da formação, 

o indivíduo possui uma quantidade de informações diante de algo, produz conhecimento 

acerca daquilo, realiza julgamentos e toma decisões. Ao ser novamente submetido à mesma 

situação, reagirá de forma diferente e autônomo no sentido de que já possui algum 

conhecimento pré-formulado que servirá de informação para guiar seus julgamentos. Trata-se 

de uma lógica da ampliação do conhecimento da formação externa que recebeu. Nesse caso, a 

formação externa se dá na relação com aquilo e a forma que o indivíduo opta para manejar a 

formação externa recebida. Estamos falando, então, de formação (humana) que pressupõe 

movimentos internos e externos. (KANT, 2002) 

Contudo, esta lógica da autonomia se depara com um impedimento de ordem 

estrutural. Se partirmos do pressuposto que o processo de conhecimento serve para revelar as 

informações inerentes às coisas, auxiliar na formulação dos julgamentos e produzir novos 

conhecimentos, a questão central para refletir acerca dos propósitos da formação consiste em 

identificar de onde vem a informação daquilo que se está conhecendo. Quem controla o 

acesso à informação e a qualidade da informação acaba controlando o processo de 

conhecimento (produção ou reprodução). Isso poderia significar a anulação da autonomia ou 

revela situações em que a autonomia também está suscetível ao controle. (SOUZA JÚNIOR, 

2015) 

Se recuperarmos a noção de instrução e de educação, abordadas anteriormente, 

veremos que ambas podem ser formativas a depender dos objetivos que seguem e das 

finalidades que se propõe a alcançar. Ao situar a perspectiva do sistema educacional e 

localizar a sua capacidade formadora, podemos perceber como a escola lida com o processo 

de conhecimento dentro e fora dela. Como a escola se torna uma fonte importante de 
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informação e como se estimula a produção ou reprodução do conhecimento e dos 

julgamentos. Ora, cabe então pensar que se pela via da educação e da instrução se 

estabelecem tipos de controle sobre a informação na sociedade, a escola assume um papel de 

umas das unidades importantes, responsáveis pela execução do projeto de sociedade 

estabelecido por seus dirigentes. Esta característica formadora da escola chama a atenção 

para se pensar o tipo de informação que é veiculado, o tipo de formação que se tem e o tipo 

de formação que se quer numa sociedade.  

De um lado, temos a perspectiva da formação em si e, de outro, temos 

características e finalidades que a formação pode assumir. Um exemplo é que a formação 

oferecida pela escola pode pretender formar para a reprodução do trabalho na sociedade 

capitalista ou pode se propor a formar para além dele, que seria uma perspectiva mais 

próxima da proposta relativa à formação humana, vinculada ao conceito de trabalho como 

princípio educativo - a concepção de educação defendida por Karl Marx que unifica Trabalho 

e Educação na lógica da formação humana. Marx (1983) defende que a educação trate o 

indivíduo em sua completude e esta integralidade pressupõe cuidar de instruir com o 

conhecimento necessário para o trabalho, porém, além disso, cuidar da educação moral e 

corporal para que os homens sejam livres. Ele entende que, no processo de trabalho, a 

formação acontece e pode ser emancipadora ou não. Pode permitir o desenvolvimento de 

habilidades e capacidades autônomas ou não. O trabalho pode apenas ser alienante e não 

permitir a formação do ser humano. A escola burguesa segue a lógica do modo de produção 

capitalista e forma para atender as demandas em questão. Nesse sentido é que Marx propõe 

que a educação seja integral e dê conta de formar para o trabalho e para além dele. Significa 

formar um ser completo que é trabalhador, é cidadão, possui família, integra a dimensão do 

estado, possui direitos e deveres. E é nesse sentido que ele defende o Trabalho como 

elemento fundamental para formação humana. (MARX, 1983) 

A formação pode ser tanto formadora quanto deformadora, porque ela pode 

formar para diversas coisas e isso depende de quais valores estão a guiar a lógica de 

formação. Pode tanto emancipar a vida do indivíduo em sociedade quando pode aniquilar as 

possibilidades de autonomia, limitar as escolhas e interferir nas capacidades de 

desenvolvimento do próprio indivíduo. Por exemplo, se observarmos o papel da educação 

e/ou da instrução no Brasil desde o século XIX, podemos problematizar a questão da 

formação em consonância com os propósitos de criação da sociedade brasileira. Existia 

naquele contexto, uma perspectiva formadora voltada para a produção e a reprodução de mão 

de obra destinada a suprir as demandas do trabalho capitalista que se instaurava na sociedade. 
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Todas as estratégias formadoras visavam alcançar o progresso. Esta mesma lógica também 

pode ser observada nas análises do sistema educacional no Brasil desde 1959, quando o foco 

da formação estava direcionado para qualificar o trabalhador conforme os interesses do 

sistema produtivo, alinhados com os objetivos de desenvolvimento econômico pretendidos. 

Vale destacar que não necessariamente há alguma preocupação nestes dois contextos com a 

formação do ser humano enquanto ser histórico e autônomo. Há muito mais destaque na 

preocupação em oferecer conhecimentos e informações que possibilitem os julgamentos 

necessários e resultantes numa formação do trabalhador para o mercado de trabalho 

capitalista. (CUNHA E GÓES, 1984) 

A escola pode ser considerada como um dos muitos lugares em que ocorre a 

formação dos indivíduos, sobretudo quando estabelecemos que ela seja a instituição que 

fornece as credenciais e as certificações necessárias e reconhecidas pela sociedade. Logo, a 

escola tem a prerrogativa de formar para o trabalho na medida em que ela tem a capacidade 

de instruir/educar o indivíduo para executar determinadas funções relacionadas ao posto de 

trabalho que ele irá ocupar na sociedade. Se partimos do pressuposto de que quem detém o 

controle da informação consegue, de certa forma, controlar o processo de conhecimento e 

estimular os julgamentos em torno da informação, logo pode-se dizer que tem a capacidade 

de ser o agente formador da sociedade. A escola tem a capacidade de estimular os 

julgamentos em torno do conhecimento e em torno das informações que são obtidas. No que 

se refere ao conhecimento, hora pode estimular a produção, hora estimula a sua reprodução. 

E para completar, a escola tem a capacidade de controlar boa parte dos tipos de informação 

que serão recebidos, tornando-se uma das instituições fundamentais para a execução do 

projeto de educação proposto na sociedade conforme cada época, assumindo assim a sua 

característica formadora (ou deformadora). Cabe então refletir e questionar acerca do tipo de 

informação que se tem e do tipo de formação que se pretende com o projeto de educação 

vigente.  

Se observarmos os vários ciclos de desenvolvimento do sistema capitalista de 

produção, é provável a constatação que tanto o estado quanto o mercado sempre se utilizam 

da instrução e/ou da educação no âmbito escolar para viabilizar a perspectiva formadora 

pretendida por seus dirigentes que se refere ao trabalho capitalista. Então podemos supor que 

pensar estratégias de formação humana, considerar o trabalho em seu princípio educativo ou 

tentar aplicar o conceito da Politecnia na organização da formação profissional se constituem 

em estratégias que estão na contra hegemonia do contexto atual. Isso se deve ao fato de que 

estaremos na contramão do sistema capitalista, cuja proposta de formação está diretamente 
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ligada ao mercado de trabalho capitalista. Qualquer manifestação no sentido de promover 

uma formação para além deste mercado representa, na verdade, um desafio a ser superado.  

Ao observar a da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica na atualidade, o 

desafio é perceber se a formação proporcionada consegue abordar a lógica associada ao 

trabalho como princípio educativo, se as estratégias de formação profissional possuem uma 

característica formadora somente para o mercado ou se elas conseguem formar para além do 

mercado trazendo a valorização do ser humano, do ser social, do ser crítico na estrutura da 

sociedade. 

Se a ideia de formação tem a ver com possibilidade de dar forma a algo, gerando 

uma mudança externa a uma estrutura, corremos o risco de cometer um equívoco de situar a 

instrução, a educação e a formação enquanto processos externos ao indivíduo. Ao receber a 

informação o indivíduo transforma o dado em conhecimento, desenvolve uma capacidade de 

julgamentos e assim ocorre o processo de formação.  

No entanto, isto consiste num processo que se procede de maneira externa e 

interna, já que existe uma perspectiva individual que precisa ser destacada. O processo de 

individualização no campo da formação revela o seu caráter interno. Tanto a formação com 

finalidades capitalistas quanto a proposta de formação humana podem apresentar a lógica 

interna e individual do processo.  

Primeiramente, a formação de mão de obra capitalista, pressupõe um processo de 

individualização e responsabilização do indivíduo quanto a sua formação que deve ser 

continuada. Ele é estimulado sempre a buscar por atualizações, estar qualificado para o posto 

de trabalho, garantir suas credenciais de qualificação para se manter apto às exigências do 

mercado. A formação aqui se apresenta externa e interna ao indivíduo. 

Em segundo lugar, a proposta de formação humana considera a dimensão 

ontológica do trabalho, partindo do pressuposto de que o ser humano aprende trabalhando e 

trabalha aprendendo. O indivíduo que está ali na execução do seu trabalho, está ao mesmo 

tempo aprendendo porque formula em seu pensamento o conhecimento envolvido no 

trabalho. E ainda que seu trabalho exija pouca atividade intelectual, será necessário formular 

algum tipo de conhecimento. Ocorre que o indivíduo recebe informação, gera conhecimento 

na realização do trabalho e da próxima vez em que este indivíduo for realizar o mesmo 

trabalho, ele já possuirá informação e conhecimentos prévios, já terá passado por um 

processo de mudança em relação aos conhecimentos que ele tinha anteriormente e em relação 

aos julgamentos que fez anteriormente. E então este processo formativo, além de ser externo, 

se torna interno e cumulativo, modificando-se cada vez que o indivíduo recebe novos 
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conhecimentos, novas informações e realiza novos julgamentos. 

O conceito de formação humana, se adotado no campo da formação profissional, 

permitiria considerar um processo de aquisição de conhecimentos, de formulação de 

julgamentos, de obtenção da informação. No momento em que o trabalhador é formado para 

o trabalho e não apenas para o trabalho, já possui informação, conhecimentos e julgamentos 

prévios e sempre estará suscetível a receber novas informações novos conhecimentos e 

formular novos julgamentos em todo o seu processo de aprendizado e de realização do 

trabalho. Logo, considerar a formação na perspectiva humana consiste em considerar o 

caráter formativo da educação para além do mercado de trabalho, para a vida social, 

valorizando o princípio de autonomia e de racionalização do sujeito. (SAVIANI, 1989) 

A análise proposta neste estudo quanto a Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica - EPT no Brasil leva em consideração todo o histórico de transformações no 

sistema educacional no Brasil, resultante em definições e influências no campo da formação 

profissional no Brasil, bem como os desafios atuais para consolidar uma formação que seja 

baseada na perspectiva do ser humano em sua totalidade. Sobretudo porque, desde os 

primórdios da educação no país, esteve presente a questão da dualidade escolar: de um lado, 

uma instituição pensada para oferecer instrução básica e necessária à formação do trabalhador 

para o trabalho capitalista e, de outro, uma instituição destinada a formar profissionais com 

status elevado na organização social, profissionais que se tornariam dirigentes e gerentes na 

estrutura capitalista da sociedade. 

Nesse sentido, uma proposta de educação que se relacione com os princípios da 

Politecnia tende a contribuir para modificar a concepção relacionada à dualidade escolar 

porque pode proporcionar um tipo de formação que vai além da instrução, vai além de uma 

formação para o trabalho. Ela prevê que se ofereça ao trabalhador fundamentos técnicos, 

científicos e filosóficos dos quais precisa para agir e se posicionar no processo de trabalho. 

Permite que seja não somente instruído para o exercício de uma função ou de um ofício, mas 

que ele seja dotado de condições que possibilitem a tomada de decisões diante desse processo 

produtivo. (SAVIANI, 2003) E partindo deste conceito, podemos supor que estamos distantes 

de uma formação Politécnica. Por mais que a legislação alusiva à política de educação 

profissional (veremos mais adiante), em determinados momentos históricos, estabeleça 

alguns parâmetros e orientações que privilegiem uma formação crítica, considerando o 

cidadão um ser histórico-social, existem desafios a serem superados para a execução desta 

proposta de formação.  
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2.3.2 Politecnia em Karl Marx x Escola Unitária em Antônio Gramsci  

O conceito de Politecnia é atribuído a Karl Marx (1983) no decorrer da produção 

acadêmica seguida a sua e, sob influência dos escritos marxianos, adquire novos significados 

teóricos e semânticos. Independente das variações que o conceito possa apresentar no 

decorrer das décadas que se passaram, a essência do princípio da Politecnia, pressupõe uma 

formação humanista que dê conta de proporcionar ao trabalhador, antes de mais nada, base 

técnica, científica e filosófica de conhecimento. Que prepare o trabalhador para o posto de 

trabalho, e, além disso, prepare-o enquanto cidadão, intelectual e que desenvolva nele, 

inclusive, a capacidade de liderança e de ser um dirigente. Esta linha de pensamento remete 

ao pensamento de Antônio Gramsci (1991), que estabelece interlocução com os escritos 

marxistas. Na produção gramsciana, a ontologia do ser social é retomada para expressar a 

busca do ser humano em satisfazer suas necessidades básicas e humanas. Pela via do 

trabalho, o homem, ao transformar a natureza a seu favor, se humaniza em meio ao processo. 

Gramsci (1991), ao tratar do princípio educativo, faz uma interlocução com a teoria de Marx 

(1983) no que diz respeito ao conceito de trabalho no que concerne à separação entre trabalho 

manual e trabalho intelectual. A tentativa de separação na esfera do trabalho contribui para o 

processo de diferenciação escolar que coloca de um lado a escola clássica de outro a escola 

profissional. Trazer este debate à tona permite refletir acerca das iniciativas na esfera 

educacional, que defendem e difundem a dualidade escolar, sob a defesa da ideia de divisão 

entre trabalho manual e trabalho intelectual.   

A dualidade escolar se expressa diante da formação profissional no Brasil, desde 

os primórdios da instrução e da educação no país, na medida em que existe uma escola 

destinada a instruir, educar ou formar o trabalhador rapidamente para aprender determinados 

requisitos inerentes ao posto de trabalho (educação profissional) e existe um escola destinada 

a desenvolver conhecimentos no campo científico e filosófico (educação superior). A 

primeira escola estaria fundamentada na lógica do trabalho manual e, portanto, considera 

pertinente ensinar os elementos básicos e práticos que o trabalhador necessita para a 

realização da atividade laborativa. A segunda, assentada na lógica do trabalho intelectual, 

busca aprofundar as questões e proporcionar o conhecimento dos fundamentos que permeiam 

a vida social. Para romper com esta dualidade, Gramsci propõe a escola unitária, cujo 

objetivo deveria ser o de formar para o trabalho e considerar outras dimensões da vida do ser 

humano.  
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A crise terá uma solução que, racionalmente, deveria seguir esta linha: escola única 

inicial de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre equanimemente    o    

desenvolvimento    da    capacidade    de    trabalhar manualmente (tecnicamente, 

industrialmente) e o desenvolvimento das capacidades de trabalho intelectual. Deste 

tipo de escola única, através de repetidas experiências de orientação profissional, 

passar-se-á a uma das escolas especializadas ou ao trabalho produtivo.  (GRAMSCI, 

1991, p. 118). 

 
  

Embora não tenha defendido propriamente o termo escola politécnica, é possível 

fazer a aproximação do conceito de Politecnia referente à Karl Marx com o conceito de 

escola unitária de Antônio Gramsci, porque esta parte da ideia do trabalho como princípio 

educativo, da necessidade de realizar uma formação omnilateral, da possibilidade de 

considerar o ser humano em sua integralidade. A proposta de escola unitária surge num 

contexto em que Gramsci efetua críticas à educação na Itália, sobretudo o ensino técnico 

voltado a formação de trabalhadores e para a exploração do capital. 

 

 

Na escola atual, em função da crise profunda da tradição cultural e da concepção 

da vida e do homem, verifica-se um processo de progressiva degenerescência:  as 

escolas de tipo profissional, isto é, preocupadas em satisfazer   interesses   práticos   

imediatos, predominam   sobre   a   escola formativa, imediatamente   

desinteressada.   O   aspecto mais   paradoxal reside em que este novo tipo de escola 

aparece e é louvado como democrático, quando na realidade, não só é destinado a 

perpetuar as diferenças   sociais, como ainda a cristalizá-las em formas chinesas. 

(GRAMSCI, 2001, p. 49).  

 
 

A ideia de Gramsci é que seria possível desenvolver uma educação que se 

denomina de “desinteressada” para expressar que seus objetivos não deviam se restringir ao 

atendimento das demandas práticas e imediatas do capital, senão proporcionar conhecimentos 

diversos ao trabalhador para que desenvolva a capacidade de autonomia diante do 

conhecimento adquirido. Nesta lógica, ele postula que “[…] o estudo ou a maior parte dele 

deve ser (ou a assim aparecer aos discentes) desinteressado, ou seja, não deve ter finalidades 

práticas imediatas ou muito imediatas, deve ser formativo ainda que “instrutivo”, isto é, rico 

de noções concretas.”  (GRAMSCI, 2001, p.  49, aspas do autor).  

Nesse sentido, ao criticar o sistema de educação italiano, ele considera como 

deveria se operar a escola unitária e isto gera influências em outros países, incluindo o Brasil, 

no que diz respeito às tentativas de reformas educacionais.  

 

 

A escola unitária deveria corresponder ao período representado hoje pelas escolas 

primárias e médias, reorganizadas não somente no que diz respeito ao conteúdo e ao 

método de ensino, como também no que toca à disposição dos   vários   graus   da   

carreira   escolar, elementar  não  deveria  ultrapassar  três-quatro  anos e,  ao  lado  

do  ensino das  primeiras  noções  “instrumentais”  da  instrução  ( ler,  escrever,  
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fazer contas,  geografia,  história),  deveria  desenvolver  notadamente  a  parte 

relativa  aos  “direitos  e  deveres”,  atualmente  negligenciada,  isto  é,  as primeiras 

noções do Estado e da sociedade, como elementos primordiais de   uma   nova   

concepção   do   mundo   que   entra   em   luta   contra   as concepções  

determinadas  pelos  diversos  ambientes  sociais  tradicionais, ou  seja,  contra  as  

concepções  que  poderíamos  chamar  de  folclóricas.  O problema didático a 

resolver é o de temperar e fecundar a orientação dogmática que não pode deixar de 

existir nestes primeiros anos.  O resto do curso não deveria durar mais de seis anos, 

de modo que, aos quinze–dezesseis anos, dever-se-ia poder concluir todos os graus 

da escola unitária. (GRAMSCI, 1991, p. 122, aspas do autor).  

 
 

Nota-se que, além do ensino propriamente técnico para o trabalho, existe a 

preocupação com a emancipação humana e o alcance da maturidade intelectual que permitem 

ao trabalhador entender o contexto em que vive e compreender as relações de produção a sua 

volta. Desta forma, o conceito de escola unitária defendido por Gramsci permite que, na 

sociedade, se formem dirigentes e intelectuais. Por meio de uma formação humanista, existe a 

possibilidade real de “[…] que cada ‘cidadão’ possa tornar-se ‘governante’ e que a sociedade 

o ponha, ainda que ‘abstratamente’, nas condições gerais de poder fazê-lo [...]” (GRAMSCI, 

2001, p. 50).  Trata-se de uma escola que, além de formar para o trabalho, consegue formar o 

cidadão, o ser humano.  

Nesse sentido, a base do conceito de escola unitária é a relação da educação com 

o trabalho, porque não se restringe à concepção somente de técnica e trabalho. Outrossim, 

propõe conciliar a dimensão técnica, dimensão científica do campo intelectual, e a dimensão 

histórica e humanista no processo de formação. A conjugação destas abordagens permite à 

classe trabalhadora assumir a condição de intelectuais e de dirigentes na estrutura da 

sociedade, e por meio da maturidade intelectual e política, consegue realizar o projeto de 

escola socialista unitária, liderar a própria escola, a classe, o partido e até o estado.  

Gramsci trabalha com o conceito de hegemonia cultural que se refere ao 

complexo de ideias dominantes que influenciam diretamente a vida da sociedade nas 

dimensões sócio-políticas, culturais e econômicas. Os estados, os mercados, a religião e a 

ciência constituem elementos propulsores das ideias que dominam e orientam a vida da 

sociedade porque exercem uma função de domínio, de direção moral e intelectual daquilo que 

se considera correto para a vida social. Estas ideias não são perenes, mas a mudança em torno 

delas depende do conflito, do descontentamento e da ruptura com paradigmas de pensamento. 

Trata-se de uma relação de disputa e correlação de forças diante de estruturas ideológicas de 

pensamentos e de ferramentas políticas que as classes dominantes possuem para subjugar as 

classes subalternas (nos termos gramsciana). A hegemonia cultural é fortemente difundida 

por meio de estruturas como, por exemplo, a mídia e a escola que possuem alcance social 
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diverso e amplo.   

Diante disso, o projeto de escola vigente na sociedade depende do projeto 

hegemônico e das concepções de trabalho e educação que predominam na estrutura da 

sociedade. Na atual conjuntura do capitalismo, podemos sinalizar que o projeto hegemônico 

se baseia na busca pelo aumento de lucro, acumulação e financeirização do capital, 

exploração do trabalho e desvalorização do trabalhador. Nesse sentido, a formação 

desencadeada busca contribuir para o alcance de tais condições. Desta forma, qualquer 

inciativa no sentido de contrariar esta lógica aparece como um projeto contra hegemônico, 

porque será antagônico aos interesses diretos do capital. 

Em suma, a finalidade da educação Politécnica para Karl Marx, baseada na 

“combinação de trabalho produtivo pago com a educação intelectual, os exercícios corporais 

e a formação politécnica elevarão a classe operária acima dos níveis das classes burguesa e 

aristocrática” (RODRIGUES, 1998, p. 60), o que equivale ao discurso da hegemonia em 

Gramsci quando defende a escola unitária. Ele postula ainda que pode conduzir as classes 

subalternas à condição de hegemonia cultural, permitindo inclusive que se tornem dirigentes 

na sociedade civil e, desta forma, as classes subalternas podem sair da dominação da 

burguesia. 

No que se refere a esta temática, é possível realizar suposições acerca das 

orientações para a formação profissional no Brasil de responsabilidade do poder público 

federal. Ao analisar o contexto atual da Rede Federal de Educação Profissional, Ciência e 

Tecnologia, nota-se que dentre os princípios propostos como missão, os documentos oficiais 

fazem referência à formação do cidadão histórico-crítico, e propõem uma estrutura curricular 

compreendendo disciplinas propedêuticas e disciplinas específicas na política de educação 

profissional que procuram conjugar técnica, ciência e tecnologia. Diante disso, é possível 

buscar aproximações com o conceito de Escola Politécnica defendido por Karl Marx (1983) 

ou do conceito de escola unitária defendido pelo Antônio Gramsci (1991), representando uma 

tentativa de mudar a concepção de educação profissional difundida no país.  

Cabe então observar como se desenvolve a política de educação profissional no 

Brasil, questionar empiricamente como seria o desdobramento deste debate e sinalizar para 

pistas que modifiquem a proposta de formação atual. No âmbito da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica - EPT, os cursos devem proporcionar outras 

qualificações além da formação técnica, das disciplinas específicas, desenvolver outras 

competências e proporcionar acesso a outros conhecimentos na formação do trabalhador. 

Trata-se de proporcionar ao trabalhador o conhecimento técnico do qual precisa para o 
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trabalho capitalista, e, além disso, disponibilizar o acesso a conhecimentos de natureza 

científica, filosófica que permitam ao trabalhador compreender as ferramentas do seu 

trabalho, desenvolver seu potencial criativo, questionar e aprender acerca do contexto social 

em que está inserido. É importante que esse trabalhador seja submetido a um processo de 

reflexão sobre, inclusive, o que a sua profissão representa no cenário local e no cenário global 

em termos da divisão internacional do trabalho, em termos da tensão capital - trabalho. Isso 

contribui para que o trabalhador desenvolva o processo de tomada de consciência em relação 

ao que seu trabalho representa e das possibilidades que ele tem que desenvolver outros tipos 

de trabalho.  

Em suma, além de aprender questões relacionadas às especificidades e aos 

requisitos do posto de trabalho, deve aprender os fundamentos da própria técnica, pois, ao 

fazê-lo, a formação estaria estimulando o processo criativo do trabalhador, o que pode 

modificar as técnicas de produção, o jeito de produzir e, nessa lógica, a formação não seria 

uma formação restrita para o trabalho capitalista, mas seria uma formação para além do 

trabalho, valorizando a capacidade criativa do ser humano de modificar o seu próprio meio e 

contribuir com o desenvolvimento das forças produtivas da humanidade.   

 

2.4 Politecnia, Polivalência e outras questões 

A partir do que se considera a terceira Revolução Industrial, os processos 

produtivos são fortemente alterados, e com eles, a força de trabalho carece de atualizações 

quanto à forma de produzir. A estrutura da fábrica em grandes linhas de montagens, com 

enormes galpões de armazenamento e produtos em larga escala dá lugar a espaços menores, 

geridos e organizados com o auxílio da tecnologia e com uma produção geralmente 

customizada e baseada na demanda.  Em vários países são adotados modelos de produção 

com o objetivo de garantir a melhor produtividade, o aumento da lucratividade e com 

investimentos menos custosos. O modelo japonês, conhecido como Toyotismo, será um 

exemplo de profunda mudança na esfera produtiva que altera significativamente o jeito de 

produzir, de trabalhar e de viver no capitalismo, repercutindo em todo o mundo.  

Diante da nova proposta, a figura do trabalhador fordista, que dominava apenas o 

conhecimento referente à parte do seu trabalho executado, tende ao desaparecimento, dando 

lugar a um novo tipo de trabalhador flexível e adaptável às novas realidades. Se, de um lado, 

o trabalhador no modelo fordista necessitava saber apenas as especificações pontuais e 

práticas do seu trabalho, o treinamento de que precisava era igualmente pontual, específico e 

sem grandes complexidades, justamente por que o maior objetivo era o de transmitir/receber 
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o conhecimento básico e prático necessário à realização do trabalho, por outro lado, no 

modelo toyotista de produção, passa a ser exigido um tipo de trabalhador com conhecimento 

amplo dos processos de produção nos quais está envolvido, que seja capaz de dominar outros 

conhecimentos relacionados ao produto e que tenha a capacidade de mudar de funções, 

executar novas tarefas, inclusive simultaneamente, e adaptar-se neste processo com 

facilidade: um trabalhador polivalente.  

A polivalência aparece como condição essencial do processo produtivo, e aqueles 

que não dessem conta de acompanhar, fatalmente, estariam fora do mercado de trabalho. 

Nesta lógica, a formação do trabalhador polivalente é pensada para garantir que tenha acesso 

aos mais variados tipos de conhecimento inerentes ao processo produtivo, e toda forma de 

conhecimento pode servir para potencializar sua ação neste sistema. Os trabalhadores serão 

classificados entre aqueles que estão aptos e “qualificados” para ocupar os postos disponíveis 

no mercado de trabalho e aqueles “desqualificados” que não deram conta de acompanhar a 

evolução e as transformações do sistema. Muitas organizações chegam a oferecer 

treinamentos direcionados para a promoção da qualificação da força de trabalho e, além 

disso, o próprio trabalhador será responsabilizado pela sua formação e seu progresso 

individual, sendo assim estimulado a se “capacitar” constantemente. 

Em relação ao sistema fordista de produção, no qual a formação se dava única e 

exclusivamente de maneira tecnicista, a Polivalência se revela como algo inovador e 

extremamente relevante, capaz de realizar profundas mudanças na vida dos trabalhadores. 

Entretanto, o conhecimento ao qual o trabalhador tem acesso permanece no nível dos saberes 

básicos necessários ao processo produtivo, sem necessariamente compreender e aprofundar 

em elementos de natureza científica e tecnológica envolvidos na produção. Embora se 

transforme num tipo de trabalhador flexível e consiga executar diferentes funções, transitando 

facilmente na esfera produtiva, o conhecimento a que tem acesso não possibilita que se torne 

plenamente um cidadão crítico, ou que tenha a compreensão da sua condição de ser histórico-

político. Conforme Machado (1992),  

 

 

A Polivalência significa simplesmente um trabalho mais variado com uma certa 

abertura quanto à possibilidade de administração do tempo pelo trabalhador e não 

importa necessariamente mudança qualitativa das tarefas. (…) Não significa 

obrigatoriamente intelectualização do trabalho, mesmo tratando-se de equipamentos 

complexos. É suficiente, para ser um trabalhador polivalente, o recurso aos 

conhecimentos empíricos disponíveis, permanecendo a ciência como algo que lhe é 

exterior e estranho. (MACHADO, 1992, p. 12) 
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Nesse sentido, em meio aos debates acadêmicos, emerge em contraposição, a 

discussão em relação à Politecnia enquanto conceito, postura política, ideológica e 

pedagógica. A Politecnia tem a ver com a capacidade de proporcionar ao trabalhador uma 

formação para além das necessidades práticas de que ele precisa para executar o trabalho. 

Com a Politecnia, se pretende proporcionar ao trabalhador conhecimentos que revelam 

fundamentos científicos e tecnológicos inerentes ao sistema produtivo e que, de posse destas 

informações, seja estimulado a desenvolver sua criatividade e autonomia diante da produção 

e, para além disso, da própria vida social. (SAVIANI, 2003) 

Do ponto de vista teórico, a Politecnia se constitui num conjunto de tentativas de 

sínteses conceituais elaboradas historicamente conforme o amadurecimento e as experiências 

dos pensadores em torno do tema. Do ponto de vista político-ideológico, a Politecnia 

representa uma postura contra hegemônica diante da lógica do sistema, ao considerar a 

possibilidade de formação do trabalhador privilegiando a sua totalidade como ser humano e 

não exclusivamente para atender aos interesses do mercado. Do ponto de vista pedagógico, se 

manifesta nas tentativas de implementar reformas educacionais, visando a superação da 

dualidade e da diferenciação escolar, além de tentar incorporar em cursos, conteúdos, 

disciplinas a proposta de uma formação histórico-crítica. Para Machado (1992),  

 

 

A Politecnia representa o domínio da técnica a nível intelectual e a possibilidade de 

um trabalho flexível com a recomposição das tarefas a nível criativo. (…) Vai além 

de uma formação simplesmente técnica ao pressupor um perfil amplo de 

trabalhador, consciente, e capaz de atuar criticamente em atividades de caráter 

criador e de buscar com autonomia os conhecimentos necessários ao seu 

progressivo aperfeiçoamento. (MACHADO, 1992, p.19) 

 

 

Por um lado, a polivalência se preocupa somente com a formação nas dimensões 

da multifuncionalidade, da multilateralidade e da multidimensionalidade do trabalhador que 

precisa estar apto a ocupar diferentes funções na estrutura produtiva e ter a capacidade de se 

adaptar diante das mudanças que venham a ocorrer diante das funções e cargos.  O avanço 

das forças produtivas faz com que o trabalhador, na perspectiva da polivalência, tenha 

domínio sobre vários conhecimentos e habilidades que serão utilizados (ou não), a depender 

das circunstâncias e a depender do contexto produtivo em que se insere. Nesse sentido, a 

polivalência pressupõe que o trabalhador possui várias qualificações e, de acordo com as 

necessidades do campo produtivo, estas qualificações podem ser acionadas para aumentar o 

seu potencial de empregabilidade, para acirrar a competitividade e para criar estratégias de 
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melhorias na produção. Logo, o foco da polivalência consiste em aumentar o acúmulo de 

capital e da riqueza social.  

Por outro lado, a Politecnia traz uma outra concepção de trabalhador e, 

consequentemente, de formação, considerando em sua proposta princípios de liberdade e 

emancipação do ser humano em relação ao processo produtivo, além de valorizar a 

capacidade criativa da humanidade diante do próprio trabalho e para além dele na vida social. 

Quando aproximamos a discussão teórica para a questão empírica, podemos ilustrar a 

situação no campo da formação profissional. Se ela estiver baseada na lógica da Politecnia, 

pode prever que sejam ensinados princípios técnicos científicos e filosóficos dentro de um 

cenário em que a formação não se preocupe somente com a questão técnica de ensinar para o 

trabalho, mas permitir que o trabalhador conheça as bases do conhecimento que está 

aprendendo e mobilize determinados conhecimentos num processo de escolha. Por fim, que 

desenvolva a habilidade de poder decidir inclusive o que fazer com o conhecimento adquirido 

diante do processo produtivo. (SAVIANI, 1989) 

E nesse sentido, a Politecnia pressupõe um grau de autonomia do trabalhador 

diante das questões produtivas, propondo um viés de emancipação e de tomada de decisão do 

trabalhador diante daquilo que faz e produz. As habilidades como liderança, criatividade e 

iniciativa, que se traduzem em cooperação na organização do trabalho atualmente, podem ser 

mobilizadas na perspectiva da Politecnia se o objetivo final das habilidades não estiverem 

restrito ao mercado de trabalho capitalista, mas, para além dele, conseguir ampliar a 

dimensão para a perspectiva da vida. É preciso pensar num trabalhador criativo não apenas 

para o processo de trabalho capitalista, mas para toda a sua vida que envolve a criatividade. O 

trabalhador tem iniciativa para desenvolver determinado produto não apenas por que o 

mercado necessita dessa iniciativa, mas porque é uma habilidade que se constrói para além da 

vida do trabalho, porque ele possui iniciativa também na sua vida social, em outros espaços 

nos quais está inserido. Podemos pensar num trabalhador que consegue desenvolver outras 

habilidades, possui autonomia e poder de decisão diante do produto não apenas por que o 

mercado necessita que faça isso para aumentar os ganhos de capital, mas porque a formação 

contribuiu com esta possibilidade de ter autonomia e capacidade de decisão em outras esferas 

da vida social que envolvem o campo político, o campo econômico, enfim, incorporando 

outras dimensões.  

É válido ressaltar que, para o modo de produção guiado pelas relações 

capitalistas, este tipo de formação se torna dispendiosa, desnecessária e sem utilidade para 

seus propósitos, porque ao estimular o desenvolvimento da capacidade de iniciativa, 



90 

criatividade, autonomia e criticidade, o trabalhador pode vir a adquirir outra consciência do 

trabalho que ele realiza, do contexto em que produz, das relações as quais está submetido. E 

este processo de tomada de consciência pode resultar numa ruptura ou acirramento de 

conflitos com a busca do trabalhador pelo princípio de liberdade em relação ao trabalho. Do 

ponto de vista do trabalhador, uma formação mais humana significa a possibilidade de 

ampliar o cenário de atuação em busca de satisfação das necessidades básicas e para além 

delas, outras necessidades culturais, de arte, lazer e distração. Do ponto de vista do 

capitalismo, formar o trabalhador na perspectiva da integralidade pode trazer prejuízos à 

produção, pois ao tomar consciência do processo de alienação e exploração do trabalho, o 

trabalhador pode usar do princípio de liberdade e abandonar seu lugar na produção. Nesta 

perspectiva, todo investimento da formação do trabalhador se torna dispendioso ao capital e 

não lhe traz os retornos desejados, afinal de contas, ele está organizado de tal forma que 

limita a capacidade do trabalhador questionar as regras da produção. 

Em síntese, buscamos apresentar e analisar conceitos e teorias acerca da formação 

para o trabalho diante dos pressupostos de organização do modo de produção capitalista. A 

emergência destes paradigmas teóricos e políticos interferem no campo da formação da classe 

trabalhadora e incidem sobre as políticas educacionais, orientando as práticas institucionais. 

Os conceitos de instrução, escolarização, educação e qualificação servem de 

parâmetros para o entendimento dos limites e desafios inerentes à formação do trabalhador.  

A problematização destes conceitos serve para aprofundar a contradição que diz respeito à 

formação para o trabalho na esfera do sistema capitalista. A proposta de educação baseada na 

perspectiva da politecnia faz referência ao conceito de trabalho como princípio educativo, em 

que a formação possui comprometimento com a dimensão do trabalho, entretanto que não 

deve se restringir a ela. 

Ao serem discutidos diante dos pressupostos do sistema capitalista de produção, e 

contextualizados diante das concepções de desenvolvimento difundidas no país, é possível 

realizar uma análise acerca da integração entre o sistema produtivo e o sistema educativo. 

Para além disso, a discussão dos conceitos permite relacionar as transformações ocorridas nas 

últimas décadas diante da esfera produtiva e relacionar com as mudanças ocorridas nas 

políticas educacionais, especialmente a política de educação profissional no Brasil. 

As transformações no modo de produção ocorrem desvelando um contexto 

econômico e político, que por sua vez, contribuem para a emergência e a proposição de 

conceitos e categorias que se refletem nas medidas adotadas diante da formação para o 

trabalho no país. 
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Veremos nos capítulos a seguir, a capacidade de influência que o Neoliberalismo 

e o Neodesenvolvimentismo enquanto corrente de pensamento e um conjunto de práticas 

políticas e econômicas, possui diante da política de educação profissional no Brasil. Esta 

interferência se operacionaliza diante de conceitos, instrumentos normativos e práticas 

institucionais que revelam as tentativas de mudanças na concepção de educação em 

decorrência da perspectiva de desenvolvimento adotada pelos governos.  
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CAPÍTULO III - NEOLIBERALISMO  

 

Nos capítulos anteriores, procuramos demonstrar como as dimensões do 

desenvolvimento adotadas no país, desde a década de 1960, expressão a tensão capital, 

trabalho e suas relações com o campo da educação revelando a problemática da formação do 

trabalhador conforme ocorrem as mudanças no modo de produção capitalista. O 

Neoliberalismo é uma corrente de pensamento, a qual se traduz em práticas políticas e 

econômicas diante das experiências vivenciadas no Brasil desde a década de 1990 até o ano 

de 2002.  

Os antecedentes históricos e as definições sobre o Neoliberalismo, demonstram a 

influência do liberalismo clássico na construção de seus princípios. Nesse sentido, 

procuramos evidenciar como estes princípios foram empregados diante da política econômica 

do Brasil desde a década de 1990. Esta análise possibilita entender as relações entre o 

Neoliberalismo e a educação no país, sobretudo as interferências diante da política de 

educação profissional no período que corresponde aos anos de 1995 a 2002. A análise aponta 

reflexões relativas a política de educação profissional que passa a ser tratada como 

modalidade de ensino desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB do ano de 1996. 

Objetiva a compreensão de como a influência da corrente neoliberal diante da política de 

educação profissional no país, manifesta a tendência de diminuição do papel do estado diante 

da formação para o trabalho.  

Do ponto de vista conceitual, procura demonstrar como a adoção do discurso 

relacionado ao Modelo de Competências diante da política educacional, representa uma 

manifestação de atendimento aos preceitos oriundos no Neoliberalismo. Busca revelar como 

o Decreto nº 2208 de 17 de abril de 1997 fornece as diretrizes fundamentais para moldar o 

formato da educação profissional no Brasil, com foco na relação subordinada entre o sistema 

educativo e o sistema produtivo frente aos processos de trabalho. E, para além disso, como o 

referido documento indica as intenções do governo brasileiro em relação à estrutura da 

política de educação profissional, reforçando as desigualdades sociais e regionais. 

 

3.1 O pensamento neoliberal  

O Neoliberalismo pode ser considerado uma corrente de pensamento 

socioeconômica, inspirada no liberalismo clássico, defende, entre outras premissas, a 

liberdade de comércio e a mínima intervenção do estado na economia, visando o crescimento 
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econômico e o desenvolvimento do país. O liberalismo é uma teoria política e econômica que 

surge no contexto do iluminismo francês e que prega, além da liberdade de pensamento, a 

liberdade política e econômica, ao defender o progresso da humanidade a partir da livre 

concorrência das forças sociais e do estímulo às liberdades individuais. Do ponto de vista da 

prática econômica, o liberalismo postula o livre comércio e a auto regulação da dinâmica do 

mercado e foi fundamental para a expansão do capitalismo industrial. Do ponto de vista 

político, o liberalismo propõe que o estado interfira o mínimo possível na economia e diante 

das garantias de liberdade individuais. Do ponto de vista social, o liberalismo reforça a defesa 

dos direitos humanos e as liberdades civis dos cidadãos. 

O liberalismo econômico se baseia na ideia de liberdade para a economia, livre de 

qualquer interferência do estado. Representa as ideias de pensadores que viveram na Europa 

durante os séculos XVII e XVIII movidos pelo modo de vida burguês. Os principais teóricos 

do liberalismo econômico são François Quesnay (1694 - 1774), Vincent de Gournay (1712 - 

1759) e Adam Smith (1723 - 1790), que apresentaram teses e conceitos que viriam a 

fundamentar a defesa da liberdade da ação produtiva e a capacidade de auto regulação do 

mercado. Para Smith (1983), o Estado não deveria realizar intervenções na esfera da 

economia, porque ela seria controlada pela "mão invisível do mercado". Nesse sentido, 

caberia ao Estado somente garantir a lei e a ordem, além de oferecer serviços públicos que 

não fossem de interesse do setor privado. Essencialmente, o liberalismo econômico, que é 

típico de sociedades capitalistas, se apoia no discurso dos seguintes princípios: liberdade da 

ação individual, livre mercado, livre câmbio, lei da oferta e da procura, livre concorrência, 

intervenção mínima do Estado na economia, defesa da propriedade privada, dualidade entre a 

qualificação e desvalorização da mão de obra do trabalhador. 

Diante da crise mundial do capitalismo referente ao ano de 1929, difundiram-se 

práticas e políticas inspiradas em preceitos básicos da socialdemocracia, bem como a 

utilização de instrumentos advindos da doutrina político-econômica criada pelo economista 

inglês John Maynard Keynes (1883 - 1946). O keynesianismo, como ficou conhecido, 

apregoava o desenvolvimento de ações políticas visando o protecionismo econômico, 

defendia a concessão de benefícios sociais à população (salário mínimo, seguro desemprego, 

seguro saúde, etc.), apontava para a intervenção de um estado forte na economia, postulava a 

necessidade de equilíbrio entre a produção e a demanda no sistema e defendia a garantia de 

pleno emprego.  

As políticas keynesianas foram largamente difundidas durantes “anos dourados 

do capitalismo”, os quais revelam uma expansão econômica e marcam o período de 
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prosperidade vivido pelos países centrais ocidentais. A era de ouro do capitalismo se inicia 

sobretudo após o final da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1945, e segue até o início da 

década de 1970, quando surge a crise do Petróleo. Este período fica registrado pelo aumento 

no crescimento das economias em todo o mundo e pelas políticas vinculados ao conceito de 

Estado de bem-estar (Welfare State), indicando a intervenção do Estado no domínio da 

segurança social, do emprego, da educação e da saúde. O Estado keynesiano procura articular 

políticas sociais e econômicas de investimento público, visando a expansão de programas 

sociais. Trata-se de uma estratégia que visa combinar necessidades de crescimento 

econômico com demandas de segurança, saúde, bem-estar da população - a social 

democracia. (HOBSBAWN, 1995) 

Mesmo diante do avanço do capitalismo, a era dourada foi mais efetiva nos países 

centrais que se beneficiaram com a expansão econômica e o desenvolvimento nos países 

ditos subdesenvolvidos pode ter sido comprometido. As políticas industriais se expandiram e 

a dinâmica de produção em massa influenciada pelo fordismo contribui para facilitar o acesso 

a bens e serviços anteriormente restritos, como por exemplo, eletrodomésticos, telefone, 

automóveis, dentre outros.  

Os países periféricos, abasteciam os países centrais com matéria-prima para a 

produção, de forma que o comércio internacional beneficiava estes em detrimento daqueles, 

os quais detinham o controle da tecnologia, dos avanços e da modernização. Conforme 

Salienta Hobsbawm (1995), 

 

 

A Era de Ouro continuou ancorada nas economias dos países-núcleo do capitalismo 

–mesmo em termos puramente quantitativos. Em 1957, só os Sete Grandes do 

capitalismo (Canadá, EUA, Japão, França, Alemanha Federal, Itália e Grã-

Bretanha) possuíam três quartos de todos os carros de passageiros do globo, e uma 

proporção quase igualmente alta de seus telefones. (HOBSBAWM, 1995, p. 265) 

 

 

Entretanto, a dinâmica do capitalismo foi alterada tanto perante as políticas 

keynesianas, quanto da globalização e internacionalização da economia. Foi possível, em 

certa medida, conciliar princípios do liberalismo econômico com estratégias de democracia 

social. Nesse sentido, medidas que visavam o planejamento e o crescimento econômico 

foram empreendidas pelos Estados, a fim de demonstrar a atuação dos governos em relação à 

geração de empregos, objetivando a redução das desigualdades sociais (programas de 

seguridades social e previdência social). Estas ações proporcionaram o aumento da atividade 

econômica e, consequentemente, o aumento do consumo em massa, logo alterando a 

dinâmica da produção. 
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Os princípios keynesianos foram utilizados para estruturar políticas sociais 

visando o Estado de Bem-estar Social, sobretudo para reerguer nações diante do contexto 

pós-guerra. A era de ouro findou-se com a crise do Petróleo, da década de 1970, e com o 

Consenso de Washington, por conta das críticas sofridas pelo Estado diante da capacidade de 

manter o crescimento econômico e investimento social nas áreas de saúde e educação. Além 

disso, apresentava-se uma necessidade do sistema capitalista em reduzir participação dos 

trabalhadores diante dos resultados da produção. 

O surgimento da perspectiva neoliberal na Europa e nos Estados Unidos da 

América, representa uma tentativa de redefinição do liberalismo clássico. Adquiriu 

sustentação principalmente ao combater as políticas de Estado de bem-estar social defendidas 

no contexto pós-guerra. Recebe influência das teorias econômicas neoclássicas, 

configurando-se desta forma como um produto do liberalismo econômico clássico, tendo 

como principais defensores Friedrich A. Hayek e Milton Friedman. Hayek e outros 

economistas defensores das medidas neoliberais defendiam que o capitalismo fosse livre e 

que, dente outros aspectos, a organização dos trabalhadores em sindicatos demandando 

melhores salários e benefícios seria responsável por certo desequilíbrio na dinâmica da 

economia. As ideias de Hayek surgem em torno de 1945, mas é a partir do final da década de 

1970 que elas são fortemente empregadas no sentido de enfraquecer as alianças sindicais, 

diminuir a capacidade de organização dos trabalhadores, criar um contingente de 

trabalhadores disponíveis no mercado a fim de estimular a competitividade pelo emprego e, 

consequentemente, aumentar a produção. (PERRY ANDERSON, 1995) 

 O Neoliberalismo se opõe ao keynesianismo especialmente no que se refere à 

ideia de que o Estado deve intervir o mínimo possível na economia e que o mercado possui 

mecanismos auto reguladores da sua ação na sociedade, responsáveis por alcançar o 

equilíbrio na produção e no consumo, ideia inspirada da teoria da “mão-invisível” de Adam 

Smith (1723 - 1790). Na visão keynesiana, o Estado precisa ser forte para promover 

crescimento e, a partir disso, alcançar as condições de realizar as políticas sociais que 

viabilizam o Estado de Bem-Estar Social que tem como princípio básico promover a 

intervenção do Estado na economia, visando o fortalecimento de leis trabalhistas, o aumento 

da capacidade do mercado consumidor, e a circulação da produção fabril. Entretanto, a ideia 

de “Estado Forte” é criticada diante da visão neoliberal, dado que seria oneroso e limitaria as 

atividades comerciais, prejudicando a liberdade econômica. Além disso, na visão neoliberal, 

aumentar salários e fortalecer organização de trabalhadores representam riscos à economia 

porque elevam custos com a formação do trabalhador, retirando inclusive recursos do capital 
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oriundos da esfera da produção. Justamente por isso as práticas neoliberais apontam para 

medidas de desregulamentação da força de trabalho, diminuição da renda e flexibilização do 

processo produtivo, o que resulta em profundas crises de emprego e processos de 

precarização do trabalho mediante experiências observadas anos mais tarde em diferentes 

países. 

O Neoliberalismo tem seus antecedentes históricos após a crise do petróleo, e 

suas ideias surgem no sentido de contrariar a defesa de um modelo de bem-estar social que 

prega políticas que demandam a presença de um estado forte e atuante na economia. Na 

contramão disso, a proposta neoliberal propõe um modelo de economia em que o capitalismo 

se torne livre em relação ao estado e que, diante de regras próprias, possa impulsionar os 

lucros e o crescimento. Foi diante das incertezas das experiências relacionadas ao 

keynesianismo que as ideias neoliberais adquiriram espaço e se fortaleceram em todo o 

mundo e estava evidente nas práticas políticas de vários países como o Reino Unido com o 

governo de Margaret Thatcher (1979 - 1990), os Estados Unidos com os governos Ronald 

Reagan (1981 - 1989), George Bush (1989 - 1993) e George W. Bush (2001- 2009), o Chile 

com os governos de Pinochet (1973-1990), Eduardo Frei (1994 - 2000), Ricardo Lagos (2000 

- 2006) e Michelle Bachelet (2006 - 2010), o México com os governos de Vicente Fox 

Quesada (2000 - 2006) e o Brasil nos governos de Fernando Collor de Melo (1990 - 1992) e 

Fernando Henrique Cardoso (1995 - 2002). O Neoliberalismo emerge como sendo o novo 

liberalismo diante das crises do sistema capitalista. 

O Neoliberalismo nasce em contraposição aos modelos de bem-estar social e num 

confronto com as ideias relacionados ao nacional-desenvolvimentismo, voltando-se para a 

ortodoxia das ideias liberais, afim de adotar as medidas consideradas necessárias para o 

desenvolvimento capitalista de forma a gerar mais recursos para o capital em detrimento dos 

trabalhadores do ponto de vista da sua perspectiva. Portanto, se trata de 

 

 

Um conjunto de teorias, diagnósticos e propostas de políticas que as nações ricas 

oferecem aos países em desenvolvimento. Baseia-se na teoria econômica 

neoclássica, mas não deve ser confundida com ela, porque não é teórica, e sim 

abertamente ideológica e orientada para reformas institucionais e políticas 

econômicas [...] é, portanto, uma ideologia de direita, uma ideologia dos poderosos, 

dos ricos, dos mais instruídos – a alta burguesia e a alta tecnoburocracia. Seu 

objetivo é, deixando a mão de obra desprotegida, reduzir os salários reais diretos e 

indiretos, tornando assim as empresas mais competitivas em um mercado 

internacional de países em desenvolvimento e mão de obra barata (BRESSER-

PEREIRA, 2012, p. 50-52) 

 

 

As orientações neoliberais partem do pressuposto de que o Estado é o principal 
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fator de desequilíbrio da dinâmica produtiva, pois, na medida em que se torna forte, seu 

tamanho e atividade interferem na agenda econômica e inibem o setor privado. Justamente 

por isso os governos neoliberais adotaram práticas políticas e econômicas alinhadas em torno 

de um conjunto de princípios, a saber:  

- Mínima participação do Estado na economia; 

- Pouca ou nenhuma intervenção dos governos diante do mercado de trabalho que 

deve se autorregular; 

- Adoção de medidas de privatização de empresas estatais sob o discurso de 

diminuir, desonerar o Estado e torná-lo mais eficiente; 

- Diminuição da dívida pública; 

- Estímulo à livre circulação de capitais internacionais e ênfase na globalização de 

serviços, processos e produtos; 

- Abertura da economia e incentivos fiscais para empresas multinacionais; 

- Estímulo de práticas não protecionistas na economia; 

- Desburocratização e simplificação de Estado diante de leis e regas praticadas na 

economia; 

- Revisão de impostos e tributos; 

- Incentivos ao aumento da produção, a fim de alcançar o crescimento 

econômico; 

- Adoção de controle de preços dos produtos e serviços por parte do estado, para 

que a lei da oferta e procura regule os preços. 

- Medidas de controle da valorização de salários e emprego; 

- Enfraquecimento de sindicatos;  

- Flexibilização das relações trabalhistas 

- Defesa dos princípios econômicos do capitalismo. 

O Neoliberalismo pode ser entendido, portanto, como uma reação de natureza 

teórica com desdobramentos políticos que se colocam veementemente contra as intervenções 

do estado que represente limitações ao mercado e contra as políticas de bem-estar social. A 

crise econômica da década de 1970 marca o capitalismo em todo o mundo com profunda 

recessão da economia, baixas taxas de crescimento, altas taxas de inflação e sugere para a 

incapacidade e esgotamento dos modelos de políticas baseadas na socialdemocracia. Nesse 

sentido, a perspectiva neoliberal assume uma posição hegemônica que traria soluções para a 

crise daquele momento, dado que propunha medidas que se tornaram uma cartilha seguida 

por diferentes países, cujos objetivos estavam relacionados a controlar as taxas de inflação, 
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aumentar a obtenção de lucros, promover uma desoneração do estado pela via da privatização 

de  órgãos públicos, realizar o controle de preços e salários, controlar a política de empregos 

e enfraquecer a atuação sindical de forma a criar um contingente de força de trabalho reserva. 

Além destas, outras medidas foram difundidas e praticadas, com o objetivo maior de 

equilibrar o capitalismo mundial, por meio da recuperação das taxas de crescimento 

anteriores à crise. (PERRY ANDERSON, 1995) 

Aos poucos, a ideia do liberalismo e as medidas neoliberais foram tornando-se 

hegemônicas, não apenas na Europa, mas alcançando países na Ásia e na América. Em cada 

país, as medidas neoliberais foram aplicadas com maior ou menor veemência, o que 

provocou uma variação da intensidade do Neoliberalismo no mundo conforme o contexto.  

Os governos Thatcher na Inglaterra, com o intuito de combater a socialdemocracia anterior, 

foram incisivos nas medidas para elevar a taxa de juros, diminuir impostos sobre grandes 

fortunas, criar níveis de desemprego, conter greves de trabalhadores, enfraquecer sindicatos e 

cortar gastos sociais. Nos Estados Unidos, embora não existisse um modelo de estado de 

bem-estar social aos moldes europeus, o governo Reagan implementou ações visando a 

redução de impostos sobre os altos rendimentos e a elevação das taxas de juros. No entanto, a 

experiência dos Estados Unidos ficou marcada pelas tentativas de fortalecimento da base 

militar, o que inclusive pode ter contribuído para onerar o estado, representando assim uma 

medida pouco contrária à perspectiva neoliberal.  

Diante do que se propunha o Neoliberalismo, as medidas resultaram no controle 

das taxas de juros, inflação, controle de preços, desvalorização dos salários, controle da 

política de empregos e enfraquecimento de sindicatos. No entanto, no que se refere a 

equilibrar a economia mundial e auxiliar o capitalismo no momento de crise, as medidas não 

obtiveram o sucesso e, do ponto de vista econômico, o Neoliberalismo fracassou porque, em 

seguida, se observa uma instabilidade da economia seguida de baixas taxas de crescimento. 

Do ponto de vista social, as medidas acentuaram o quadro de desigualdade e fica evidente o 

aumento nos índices de pobreza, a estagnação de salários, a precarização das relações de 

trabalho e a fragilidade nas alianças sindicais. Do ponto de vista político e ideológico, o 

Neoliberalismo cooptou lideranças, partidos e parte da população, e se difundiu sob a 

promessa de ser um modo de vida viável ao se apoiar na ideia de que seria possível viver no 

capitalismo se fossem seguidas as regras do sistema. (PERRY ANDERSON, 1995) 

Em síntese, o Neoliberalismo se constitui numa ofensiva do capital sobre o 

trabalho para recompor a taxa de lucro e, para realizar este feito, dispõe de estratégias de 

competição global pelo aumento da produtividade. Propõe a desvinculação do salário e gera a 
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precarização do trabalho. No campo político, o Neoliberalismo se alinha com medidas que 

envolve acabar com empresas públicas e a abolir a regulamentação do estado sobre a 

economia. O Neoliberalismo nasce como contraposição diante dos princípios da 

socialdemocracia, se difunde enquanto corrente de pensamento que promete mudar o rumo da 

economia mundial, porém mesmo diante do aparente sucesso em alguns países, aprofunda 

ainda mais o cenário de crise do capitalismo. Vale ressaltar que ao final dos anos de 1980, em 

resposta à falência do modelo neoliberal, emergem novos governos no mundo, com 

tendências ligadas à socialdemocracia, com liderança de partidos trabalhistas e/ou de 

representação popular que se opunham ao conjunto de práticas neoliberais. No entanto, 

muitos destes governos, embora tenham começado em recusa às prerrogativas neoliberais, no 

decorrer dos mandatos, mantiveram e/ou incorporaram medidas e políticas semelhantes ao 

que se vinha realizando anteriormente. 

 

3.2 Neoliberalismo no Brasil 

As experiências de governos com orientação neoliberal se espalharam pelo 

mundo e alguns países na América Latina vivenciam, ao seu modo, a incorporação de 

medidas e políticas seguindo as prerrogativas do Neoliberalismo.  Destaca-se o caso do Chile 

(1973), que sob a ditadura do governo Pinochet, experimentou uma fase de desregulação da 

economia, abolição da democracia, instalação de regime militar, aumento exaustivo do 

desemprego, práticas repressivas às organizações de trabalhadores e privatizações de órgãos 

públicos. Outro destaque é o caso da Bolívia (1985), que numa vertente neoliberal 

progressista, adotou medidas que demonstravam, prioritariamente, uma preocupação com o 

controle da inflação.  A consagração do Neoliberalismo na América Latina ocorre na 

sequência com os governos do México (1988), da Argentina (1989) e da Venezuela (1990) 

que ficam marcados por medidas políticas e econômicas que envolvem o controle da inflação, 

a desregulamentação do mercado, aumento do desemprego, privatização de bens públicos. 

Uma marca do Neoliberalismo na América latina é o fato de que a abertura comercial e os 

ajustes fiscais desintegraram a indústria latino-americana e deterioraram a renda da 

população.  

No Brasil, os governos de Fernando Collor de Melo (1990 - 1992) e Fernando 

Henrique Cardoso (1995 - 2002) representam a prática mais veemente dos ideais neoliberais 

no país. O governo Collor foi expressamente uma manifestação do pensamento neoliberal, 

sobretudo, no que diz respeito às proposições de reconstruir a nação e modificar a natureza do 

estado. As tentativas de modernização e desregulamentação da economia, as privatizações e 
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os cortes de gastos sociais foram considerados elementos para viabilizar a redefinição do 

papel do Estado na sociedade brasileira. No entanto, algumas medidas antinacionais e 

antipopulares geraram insatisfação, tanto em grupos ligados à esquerda quanto à direita, o 

que ocasionou uma crise política no país, seguido de um impeachment do governo. Nesse 

momento, assume o então vice-presidente Itamar Franco, que passa a governar o país 

seguindo um conjunto das medidas neoliberais visando a estabilização da economia. O Plano 

Real foi criado a fim e estabilizar a moeda nacional, controlar a inflação e recuperar a 

capacidade de crescimento da economia durante o governo Itamar Franco, enquanto 

Fernando Henrique Cardoso ocupava o cargo de ministro da fazenda. Em aproximadamente 

12 meses, conforme os dados do IBGE, a inflação no Brasil teria recuado de 41,3% em 

janeiro de 1994 para 1,7% em dezembro desse mesmo ano, o que provocou destaque na 

popularidade de Fernando Henrique Cardoso que se candidatou logo em seguida, e ao ser 

eleito, dá continuidade às estratégias políticas e econômicas que representam o ápice do 

Neoliberalismo o no Brasil. No seu governo, o plano real é utilizado para controlar a inflação, 

defende-se a diminuição do gasto público, o aumento da arrecadação de impostos para elevar 

a receita do governo e diminuir o déficit público.  

O governo FHC se manteve coerente com a teoria desenvolvida por ele de que o 

desenvolvimento do país depende estruturalmente das condições associadas. De acordo com 

Fernando Henrique Cardoso, as relações existentes entre o contexto econômico internacional, 

a dinâmica social e a política nacional interferem nas condições de desenvolvimento, de 

forma que, dependendo das situações expressas e dos contextos em que o país viva, seria 

possível admitir desenvolvimento capitalista associado ao progresso. Para ele, a dependência 

está muito mais associada a fatores sociológicos do que puramente fatores econômicos, e 

pode variar conforme as mudanças históricas e o comportamento das classes e dos grupos 

sociais internos e de como se relacionam com agente externos, configurando um 

“desenvolvimento dependente e associado”. Nesse sentido, defende e estimula a entrada de 

capital externo no Brasil, sob a justificativa de alavancar o crescimento do mercado interno e 

sob o discurso de que isso minimizaria os efeitos da dominação centro-periferia, responsável 

pelas relações de dependência entre os países. Com base nisso, foram implementadas 

estratégias econômicas e políticas baseadas na premissa de que o Brasil deveria se abrir à 

competição internacional e que precisava interagir com capital externo. Nos governos FHC, 

foram implementadas várias medidas que facilitavam o fluxo de capitais no Brasil e no 

exterior, reduzindo barreiras tarifárias para facilitar entrada de recursos externos, facilitar 

entrada de investimentos locais, aumentar a relação do país com os mercados internacionais. 
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(CARDOSO E FALETTO, 1970) 

Simultaneamente ao processo de abertura comercial e financeira do Brasil, deu-se 

início ao ciclo de privatizações como medida alinhada à lógica neoliberal. A iniciativa de 

privatizar consistiu em vender empresas públicas ao setor privado destacando as prestadoras 

de serviços nas áreas de energia e telecomunicações. Foi desencadeado um movimento de 

desestatização da economia como resultado de um programa nacional que visava sobretudo, 

repassar à iniciativa privada atividades que até então eram desempenhadas pelo setor público. 

Todo o discurso empreendido naquele contexto estava fundamentado na ideia de reduzir a 

dívida pública do país e se pautava nas orientações da cartilha neoliberal de que era 

necessário desburocratizar a economia, desonerar o estado, diminuir gastos e repassar à 

iniciativa privada a administração de bens e serviços públicos visando a otimização dos 

resultados.   

As estratégias neoliberais para a abertura comercial e financeira do país ao 

mercado internacional colocaram a economia nacional refém das circunstâncias da política 

econômica internacional, o que afetou gradativamente as reservas nacionais e acentuou um 

quadro de endividamento do país. Uma saída para dar conta de se manter diante da 

competição internacional dos mercados foi aumentar as taxas de juros, o que pode ter 

contribuído para aumentar a dívida pública do Brasil. Dessa forma, os efeitos da crise 

começam a ser sentidos internamente, sobretudo nas condições de vida da população, com o 

aumento nos níveis de pobreza, com taxas altas de desemprego e exacerbada desigualdade 

social.  Alguns destes efeitos fazem parte das condições expressas do Neoliberalismo sob o 

discurso de que são necessários para a estabilização da economia. A situação foi acentuada 

em 2001 devido à crise energética, momento em que o país enfrentou problemas de geração 

de energia. O comprometimento em torno da distribuição de energia trouxe prejuízos 

financeiros ao país e interferiu nas taxas de crescimento do Produto Interno Bruto - PIB, na 

produtividade do país e gerou um desgaste para a imagem do Brasil no exterior. 

Embora o governo FHC tenha sido marcado pelas tentativas de controle da 

inflação, estabilização da economia, controle de preços, privatizações, ficou conhecido 

também por níveis baixos de crescimento, cortes de gastos públicos, pouco investimento em 

políticas sociais, altos índices de endividamento e aumento do desemprego. Ao final do 

governo FHC, o Brasil vivenciava um cenário de desajustes fiscais, de baixo crescimento da 

economia e de expectativas instáveis. O reflexo disso será a eleição seguinte que coloca dois 

projetos político-econômicos em situação de aparente oposição. De um lado, a tentativa 

assumida de dar continuidade às premissas neoliberais e, de outro, a expectativa de um 
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governo contrário à vertente neoliberal, voltado à representação de questões de interesse 

popular e trabalhista. 

 

3.3 Neoliberalismo e educação no Brasil 

O processo de redemocratização do país proporciona uma ampliação do debate 

em torno dos rumos da educação no Brasil e, nesse sentido, a Constituição de 1988 exerce um 

papel importante no direcionamento das ações que se seguem, evidenciando um tipo de 

relação do sistema educacional brasileiro para atender aos interesses do capital e contribuir 

com o desenvolvimento da nação. Embora este movimento já tenha ocorrido outras vezes na 

história do país, a forma como ele se manifesta pode ser vista como diferente devido aos 

novos contextos sociais, econômicos e políticos. Desta forma, quando o texto constitucional 

estabelece a educação como prioridade, representa um esforço no sentido de ser tratada como 

política de estado. 

Art. 205 A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988) 

 
 

Um dos direcionamentos essenciais, consiste no fato de estabelecer que a 

educação seja orientada por um plano nacional de educação, responsável por conduzir a 

política diante dos princípios norteadores de desenvolvimento do ensino. Dentre eles, 

destaca-se o inciso “IV-formação para o trabalho” e “V - promoção humanística, científica e 

tecnológica do País”. Partindo destas premissas, um conjunto de documentos normativos 

surgem na sequência com o objetivo de colocar em prática o modelo de educação proposto na 

constituição. Estes dois trechos estão profundamente relacionados com os desdobramentos a 

seguir diante da formação profissional no Brasil, sob a responsabilidade do estado pois 

favorecem a vinculação direta da educação para o trabalho, visando o desenvolvimento do 

país.  

Na década de 1970, a criação dos CEFETs representa avanços nas perspectivas de 

formação profissional adotada no país, sobretudo porque a estrutura criada permite ampliar o 

ensino para além da instrução e da qualificação quando se manifesta a tentativa de incorporar 

a questão tecnológica, científica e de pesquisas. Ainda que o foco se mantenha direcionado 

para atender ao processo produtivo, é possível notar uma ampliação no conceito de trabalho e 

no conceito de formação. As mudanças na dinâmica produtiva no Brasil e no mundo, o 

fenômeno da globalização, o processo de financeirização do capital, marcados na década de 
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1990, deram ênfase ao mercado de trabalho capitalista, o que, consequentemente, se estendeu 

para o campo da educação, mais especificamente, na área da formação profissional, quando o 

governo brasileiro adota medidas direcionadas para formar, qualificar, e requalificar o 

trabalhador numa perspectiva diretamente ligada ao mercado de trabalho. A partir da então, é 

possível perceber a forte influência das orientações neoliberais na condução da educação do 

país.  

 Diante da perspectiva neoliberal, reforça-se a subordinação das políticas 

educacionais aos interesses do capital, que passa a ser encarada de forma específica e alguns 

termos se tornam mais recorrentes nos discursos em torno das reformas educacionais: 

qualidade total, modernização da escola, adequação do ensino à competitividade do mercado 

internacional, vocação tecnológica, incorporação das técnicas, linguagens da informática e da 

comunicação, abertura da universidade aos financiamentos empresariais, pesquisas práticas, 

preocupação com a utilidade do conhecimento e com a produtividade. Aliado a isso, a 

vertente neoliberal contribui para retirar a educação do campo social e político, transferindo 

gradativamente para a iniciativa privada a responsabilidade pelo gerenciamento e execução 

da formação para o trabalho. O governo brasileiro promove na década de 1990, um 

esvaziamento da estrutura educacional, período marcado pela precarização das condições de 

ensino.  Logo, os interesses do mercado se evidenciam e se sobrepõem a outros aspectos 

sociais, culturais e políticos.  

Ocorre um processo em que a própria educação se transforma em mercadoria e o 

princípio da competição transforma a escola num ambiente modelo do mercado educacional 

onde transcorrem as relações de produção, reprodução e consumo do ensino. A incorporação 

de valores associados aos interesses do mercado se opera no campo da educação, diante da 

adoção de concepções voltadas para a promoção de arranjos na formação para o trabalho. 

Nesse sentido, a próxima sessão apresenta a discussão acerca do discurso do Modelo de 

Competências procurando demonstrar que a base de conceitos dialoga e se relaciona com os 

princípios da corrente neoliberal.   

 

3.4 Modelo de competências: influência no neoliberalismo na formação do trabalhador 

As mudanças técnicas e organizacionais, inerentes aos processos econômicos 

globais do capitalismo que causam a reestruturação dos processos produtivos, redirecionam o 

olhar sobre a qualificação, aproximando assim do discurso do modelo de competências.   

 

 

O trabalho não é mais o conjunto de tarefas associadas descritivamente ao cargo, 
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mas se torna o prolongamento direto da competência que o indivíduo mobiliza em 

face de uma situação profissional cada vez mais mutável e complexa. Esta 

complexidade de situações torna o imprevisto cada vez mais cotidiano e rotineiro. 

(FLEURY, 2001, p.186) 
 

 

Existe a tentativa de situar o modelo de competência em substituição ao sentido 

de qualificação, na medida em que ele representa um novo perfil para a qualificação do 

trabalho. Se a ideia anterior de qualificação estava associada à transmissão de conhecimentos 

e habilidades necessárias à realização do trabalho, certificadas por espaços formais de 

educação, o modelo de competência combina múltiplas habilidades numa lógica complexa e 

flexível das relações de produção. 

O modelo de competência consiste na mobilização de habilidades adquiridas ou 

construídas no processo de aprendizagem que o indivíduo utiliza e potencializa para agir no 

processo produtivo. Compreende aspectos comportamentais e da personalidade, avalia a 

capacidade de iniciativa e resolutividade de problemas numa dimensão gerencial, e valoriza a 

constante atualização diante da especificidade da produção. (MANFREDI, 2000) 

Numa reflexão mais ampla e talvez até essencialista, a noção de competência 

trata de um processo natural de desenvolvimento do ser humano. No entanto, se colocado sob 

a lógica da produção, refere-se a uma estratégia do capitalismo em aperfeiçoar o processo 

produtivo com a finalidade de aumentar a acumulação, reduzir custos e realizar a adequação 

dos avanços tecnológicos. 

Acompanha este processo a proposta de mudança na gestão do trabalho. A noção de 

competências foi, para tanto, resgatada e ganhou um significado particular no 

contexto da busca de novos métodos de organização da produção social: o de eixo 

estrutural para o estabelecimento de um novo padrão de regulação do uso do 

trabalho, correspondente e funcional com relação à nova concepção de 

produtividade (controle da qualidade e pró-atividade face às flutuações do mercado 

e à diversificação crescente dos produtos). (MACHADO, 2007, p 123) 

 
 

O discurso relacionado ao modelo de competência é comumente utilizado para 

explicar as mudanças no mundo do trabalho, sustentar afirmações em torno das taxas de 

emprego e desemprego, criando assim referências para analisar a empregabilidade6.  

Se, de um lado, o modelo de competência consiste na tentativa de substituir a 

noção de qualificação tecnicista, de outro, pode também ser uma tentativa de reafirmar 

parâmetros do capital diante da necessidade de qualificação.  Assim,  

 

 

                                                           
6 Termos estes que merecem noutro momento um aprofundamento das origens e implicações que levam a 

análise diante da reestruturação produtiva. 



105 

A opção pelo modelo da competência (na acepção empresarial) estaria ancorada 

numa lógica de recomposição da hegemonia do capital, onde a ressignificação da 

qualificação e das estratégias de formação profissional fazem parte de um processo 

de ressocialização e aculturação da classe trabalhadora, tendo por função reintegrá-

la aos novos modelos de produção e gestão do capitalismo em sua fase de 

transnacionalização. (MANFREDI, 2000, p. 13) 
 

 

Em suma, uma das questões que se coloca para refletir é em que medida tanto o 

discurso da qualificação quanto o modelo de competência, se analisados sob a ótica do 

capital, colaboram para acentuar o processo de exploração e expropriação da força de 

trabalho.  E observa-se, além disto, que o processo de desvalorização do trabalho e do 

trabalhador está presente, sucessivo e constante nestas relações. Ainda poderiam ser citadas 

outras possibilidades de análises que dialogam com as apontadas aqui, por exemplo, o 

discurso da valorização da qualificação do trabalhador enquanto investimento no capital 

humano, referindo-se ao pensamento de Schultz na década de 1950, além de outros 

argumentos que relacionam o trabalho, os investimentos na educação e as noções de 

desenvolvimento. 

De meados da década de 1980 em diante, teremos um processo de requalificação 

dos trabalhadores diante das mudanças na dinâmica produtiva impostas pelo novo modelo 

empresarial japonês de gestão e organização dos processos de trabalho. Com base nas 

exigências do capital, o modelo toyotista sugere a adoção das tecnologias de informação e 

comunicação nos processos de trabalho e isso, dentre outras questões, promove uma ruptura 

no paradigma da qualificação técnica que vigorava até então, provocando mudanças no 

próprio conceito de produção. Em decorrência disso, emerge a tese de requalificação do 

trabalhador diante das novas condições de trabalho. Com a emergência de novo perfil de 

trabalhador, surge também novas demandas de qualificação que, além da escolaridade básica, 

exigem a capacidade de adaptação, liderança, criatividade e iniciativa. Trata-se de uma 

dinâmica de ressignificação do conceito de qualificação que deixa de ser apenas a 

qualificação técnica para o trabalho e representa a substituição do termo com o surgimento de 

um modelo baseado na competência. 

A competência é uma noção que se origina no discurso empresarial e ganha 

espaço nas discussões acadêmicas entre economistas e sociólogos franceses. De um lado, a 

qualificação técnica possui consistência em termos conceituais porque dá conta de explicar a 

organização e a gestão dos processos de trabalho em determinados contextos históricos e 

econômicos. Por outro, o modelo de competência seria um termo ainda impreciso no que diz 

respeito a densidade e fundamentação conceitual, justamente por se tratar de uma noção em 
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processo de construção. No entanto, serve para identificar várias mudanças ocorridas nos 

processos de trabalho desde então, sobretudo a partir dos anos de 1990. 

O modelo de competências corresponderia a uma nova proposta de organização 

do trabalho e da gestão da produção, representando um distanciamento do taylorismo. A 

condição pós taylorista do modelo de competência era estimulada pelas mudanças na 

dinâmica produtiva, justamente pela promessa de otimizar os processos de trabalho e, 

consequentemente, aumentar a acumulação de capital. A adoção do modelo de competência 

pressupõe o envolvimento dos trabalhadores, uma maior participação na gestão da produção, 

trabalho em equipe e a adoção de estratégias de competitividade no âmbito da empresa. Toda 

esta dinâmica transforma paulatinamente os trabalhadores em colaboradores da empresa 

diante do processo produtivo. Passa-se a defender que o maior envolvimento e a capacidade 

de decisão do trabalhador diante da produção podem ser benéficos para o processo de 

trabalho porque o trabalhador, ao se sentir parte da gestão, se dedica mais a alcançar 

resultados e atingir metas, uma vez que também participa dos ganhos provenientes desta 

imersão. Em suma, a utilização da competência remete à ideia de que é preciso aproveitar as 

aptidões pessoais e as habilidades que a pessoa tem no processo produtivo. (HIRATA,1996) 

Embora alguns estudos e discussões relacionados ao modelo de competência o 

tratem como um modelo pós taylorista, existe a possibilidade de considerarmos a tese de que 

o modelo de competência representa na verdade uma “neotaylorização” dos processos de 

trabalho, porque conserva, na maioria das vezes com nova roupagem, alguns dos princípios 

propostos por Taylor para a organização do trabalho. Obviamente que as circunstâncias atuais 

do capitalismo alteram a dinâmica produtiva e o trabalho passa a ser realizado de forma 

diferente, mas os princípios norteadores relacionados a otimizar a produção, melhorar os 

processos de trabalho, evitar desperdício, criar estímulos e incentivos ao trabalhador e a 

preocupação com a produtividade continuam presentes diante do modelo de competência. Por 

exemplo, a proposta de oferecer compensação ao trabalhador pelo aumento da produção e dos 

ganhos da empresa aparecem como elemento de controle na lógica taylorista. Na conjuntura 

do modelo de competência existem outras formas de compensação que igualmente servem ao 

controle da produção.   

 

1.4.1 Modelo de competências 

O modelo de competências contribui para promover alterações na gestão dos 

processos de trabalho e pressupõe a valorização da escolaridade e da mobilidade do 
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trabalhador. Além disso, estimula um processo de individualização da carreira e da formação 

e enaltece o grau de comprometimento e envolvimento do trabalhador com a empresa.  Com 

a reestruturação produtiva, o trabalhador é motivado a buscar constantemente a atualização 

da sua formação e sua carreira sofre alterações quanto às classificações e hierarquizações dos 

cargos e funções, tornando-se muito volátil. É nesse sentido que o modelo de competências 

tem como princípios a flexibilidade, a polivalência, a transferibilidade e a empregabilidade no 

mundo do trabalho. A capacidade de lidar com as mudanças no processo produtivo exige que 

o trabalhador demonstre flexibilidade para que, se for necessário, mude sua função na 

empresa, seja transferido para outro setor e rapidamente se adapte ao processo. A capacidade 

de ser um trabalhador polivalente, atualizado em termos das competências necessárias, torna-

se a garantia de manutenção do seu potencial de empregabilidade. Aqueles que não 

conseguem submeter-se a esta lógica de enfrentar imprevistos correm o risco do desemprego.  

Os conhecimentos e as habilidades adquiridos na escola pelo trabalhador 

precisam ter uma utilidade prática e imediata que demonstre a sua relação com o produto 

final. Trata-se de um trabalhador instrumentalizado, capaz de atender as necessidades do 

processo de reestruturação e racionalização do sistema produtivo. Para adequar-se a esta 

realidade, o trabalhador precisa, através de um processo individualizado, estar atento à 

formação e à construção destas competências profissionais, para não correr o risco de ficar 

obsoleto na empresa ou de ser demitido por não dar conta de atender as necessidades.  Isto 

serve de justificativa para que as demissões ocorram. 

Outro aspecto interessante de se analisar diz respeito ao controle dos processos de 

trabalho que, na era da qualificação técnica, se dava na maioria das vezes de forma 

verticalizada, por meio dos cargos e funções da estrutura de gerência capitalista. Com a noção 

das competências, o controle da gestão do trabalho sofre alterações via processo de 

ressocialização do trabalhador e distribuição das funções de forma horizontalizada. A 

estrutura de trabalho baseada em patrão, empregado, encarregado vai freneticamente sendo 

substituída pela base de colaboradores, pelo trabalho em equipe, em que a auto-gestão e a 

disciplina do tempo e das atividades passam a ser reguladas entre os próprios colegas e pela 

produtividade que é alcançada, situações que cada vez mais valorizam a iniciativa e 

autonomia do trabalhador na empresa. 

Nesse sentido, é possível perceber que existe aí uma recolocação conceitual no 

que se refere à qualificação profissional do trabalhador para competência profissional. No 

discurso da qualificação técnica, o trabalhador recebe tanto na escola, quanto na fábrica 

conhecimentos necessários ao cumprimento da sua função no posto de trabalho. No entanto, 
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este discurso dá lugar à noção de competências porque, neste novo cenário do capitalismo, 

não basta ao trabalhador o saber adquirido na escola, mas torna-se necessário saber o que 

fazer com este conhecimento por meio da mobilização de outros saberes, competências e 

habilidades que o trabalhador possui. Tudo isso constitui elementos que agregam valor (ou 

não) ao trabalho, ao trabalhador e ao processo produtivo. 

Os efeitos resultam na condição de precarização ou flexibilização dos processos 

de trabalho que pode ser constatada na quantidade de trabalhadores temporários, autônomos, 

sem carteira assinada, horistas, diaristas. A ideia de flexibilidade e de rotatividade de funções 

permite manter o trabalhador no mercado de trabalho e, portanto, ele aceita e se submete a 

situações que podem ser desrespeitosas quanto a direitos, benefícios e condições de trabalho e 

de vida. Vale ressaltar que existem discussões polêmicas em torno dos termos precarização e 

flexibilização no que diz respeito ao mundo do trabalho. De um lado, a precarização é 

entendida como um efeito perverso das mudanças na dimensão do trabalho, em que o 

trabalhador perde vínculos e referências fundamentais como, por exemplo, quando o trabalho 

deixa de ser realizado num espaço específico, ou não está mais condicionado ao cumprimento 

de carga horária, ou ainda, quando o trabalhador trabalha sem nenhum vínculo empregatício 

e, portanto, define sua dinâmica de trabalho. Nestas condições, ele corre o risco de perder o 

acesso a vários benefícios e seguros sociais. Por outro lado, do ponto de vista da 

flexibilização, as mesmas relações de tempo e espaço do trabalho são vistas como 

possibilidade de liberdade e autonomia do trabalhador em relação ao processo produtivo.  

Este é um debate polêmico justamente porque revela questões do posicionamento 

de cunho político-ideológico e teórico-epistemológico. No entanto, procurar entender essas 

transformações no mundo do trabalho a partir do termo flexibilização seria admitir as 

benesses do capitalismo em relação ao trabalhador (se é que elas podem existir).  Existe a 

possibilidade de o trabalhador conseguir se beneficiar diante da reestruturação do sistema 

produtivo? O tempo parcial de trabalho, a flexibilidade de horário e lugar que o trabalhador 

consegue obter em alguns casos pode ser benéfico para ele se, por exemplo, consegue por 

meio disso, passar mais tempo com a família ou se isso melhora sua qualidade de vida? Então 

analisando por este lado, o trabalhador poderia alcançar algum benefício diante da 

flexibilização do trabalho.  Por outro lado, esta mesma flexibilização, se analisada sob outro 

aspecto, torna-se precária e é alienante, na medida em que o trabalhador define várias horas 

seguidas de trabalho para alcançar a desejada produtividade, se torna refém das tecnologias e 

da comunicação para fins de trabalho e isso pode impactar na diminuição e na qualidade do 

tempo dedicado a outras dimensões da vida social. Nesse sentido, deixaria de ser um processo 
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de flexibilização para se configurar num processo de precarização das condições de trabalho, 

em que o trabalhador se sujeita para sobreviver e manter o seu potencial de empregabilidade. 

Um dos elementos que acentuam o quadro de precarização consiste na formação 

do trabalhador diante das exigências do mundo do trabalho. Se a formação estiver voltada 

somente para alcançar as competências profissionais requeridas pelo mercado, ela coaduna 

com o processo de precarização do trabalho e desvalorização do trabalhador que não 

conseguir acompanhar. No entanto, se a formação for além dos requisitos do posto de 

trabalho, isso pode representar avanços na vida do trabalhador, uma vez que a aprendizagem 

pode ultrapassar o rol de competências e servir para a vida. Logo, dota o trabalhador de 

elementos que permitem a apreensão das competências e habilidades e desenvolvimento da 

capacidade de refletir e decidir sobre como utilizar os conhecimentos e os saberes. 

A influência do modelo de competências no campo educacional diz respeito, 

sobretudo, às exigências quanto à competitividade, produtividade e eficiência no mercado e 

na produção. O discurso exerce influência no âmbito da reformulação de sistemas e 

programas educacionais, tanto de formação geral quanto profissional, sob a égide de um 

argumento de promoção de melhorias na dinâmica produtiva e de adequação do trabalhador à 

nova ordem da divisão internacional do trabalho. 

Na Europa, deu-se a reformulação de sistemas nacionais de educação, baseando-

se no modelo de competências, dentre eles, o mais conhecido foi o Processo de Bolonha, cujo 

objetivo foi realizar uma reforma educacional no âmbito do ensino superior de países 

pertencentes à União Europeia (UE), desde 1990, na tentativa de adequar às exigências do 

mercado de trabalho. Em sua maioria, as reformas possuíam como foco a mobilidade de 

trabalhadores entre setores da economia, entre empresas e entre países. Na América Latina, 

o modelo de competências também exerceu influência nos processos educacionais, 

contribuindo para reformas em programas e ações tanto do estado quanto da iniciativa 

privada, com a finalidade de alavancar as condições de desenvolvimento, crescimento 

econômico, equilíbrio fiscal e adequação do trabalhador à nova dinâmica. Este período ficou 

marcado pela sucessão de privatizações e flexibilização das leis trabalhistas diante do 

mercado, o que foi conveniente sob o discurso de que os países se tornariam competitivos e 

manteriam seu “lugar ao sol” na nova divisão internacional do trabalho. 

Em síntese, o processo de financeirização do capital e de flexibilização da 

produção do sistema capitalista contribui para alterar as configurações do mundo do trabalho 

e, consequentemente, afeta as políticas educacionais no sentido de que passa-se a difundir um 

discurso que seria relevante investir e estimular a formação dos trabalhadores, visando 
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aumentar a produtividade, os investimentos e os ganhos de capital. Diante disso, podemos 

supor que este movimento representaria um retorno à teoria do Capital Humano de Theodore 

Schultz, e acrescentar a ideia de que na verdade ele talvez não tenha saído de cena durante 

todo este tempo e se apresenta com uma nova roupagem. A valorização das competências 

adquiridas no campo da educação, além de outros saberes, a titularidade e as credenciais do 

trabalhador são encaradas como elementos potenciais de adequação do trabalhador. 

No caso do Brasil, a partir dos anos de 1990, haverá uma subordinação dos 

programas educacionais diante das necessidades do mercado, apontando para influências da 

perspectiva neoliberal advindas do campo econômico e político. A efetivação disso se 

constata com a Lei de diretrizes e Bases - LDB, Lei 9394/96 que dispõe, dente outros 

assuntos, acerca da educação profissional, com o decreto nº 2208/97, com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional por meio do Parecer CNE/CEB n° 

16/99, a Resolução CNE/CEB nº 04/99 e nos Referenciais Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional. Todos estes documentos, se orientam pelo modelo de competências 

para definir os rumos da política de educação profissional no Brasil. 

Os dispositivos legais sugerem, orientam e direcionam as políticas educacionais 

do país, porém os desdobramentos práticos que efetivamente promovem a educação são 

fortemente influenciados por questões de natureza epistemológica que norteiam as ações. 

Tanto a formação geral, quanto a formação profissional se assentam em debates conceituais 

que ora estão concentrados no indivíduo, na subjetividade, ora na dimensão coletiva. A 

adoção do modelo de competências mescla tendências que, conforme os contextos, enfatiza o 

produto final, o processo de aprendizado ou estratégias que privilegiam a construção do 

conhecimento. Em suma, a depender das posições político-ideológico-acadêmicas que se tem 

à frente da elaboração dos programas e projetos educacionais, a implementação dos objetivos 

varia diante do modelo de competências. Se de um lado existem as concepções básicas que 

perpassam o modelo de competências, por outro lado, os desdobramentos do modelo de 

competência na realidade da política educacional vão de acordo com as matrizes teórico-

epistemológicas que promovem o direcionamento, a formulação e a organização dos cursos, 

do currículo, enfim, a definição dos programas de uma forma geral.  

Deluiz (1994) identifica algumas matrizes epistemológicas que orientam as 

políticas educacionais e as relacionam com o modelo de competências, a fim de perceber 

como ocorre a influência tanto do ponto de vista conceitual, quanto operacional. As matrizes 

são: 1. Condutivista/Behaviorista, 2. Funcionalista, 3. Construtivista e 4. Crítico-

emancipatória. 
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A matriz Condutivista/Behaviorista tem como propósito a identificação, a 

definição e a construção as competências profissionais, observando as qualificações 

acadêmicas, os conhecimentos adquiridos e os diplomas tradicionais que credenciam o 

trabalhador e, nesse sentido, valoriza e observa as competências úteis ao trabalho. Ou seja, 

como as habilidades e as capacidades se articulam com conhecimentos, comportamentos e 

atitudes das pessoas na exposição do êxito do trabalho. Em síntese, a perspectiva 

Condutivista parte da pessoa que realiza bem o trabalho de acordo com os resultados que são 

esperados e, a partir daí, define os padrões e as características do posto de trabalho, bem 

como qual seria o desempenho superior desejado. Diante disso, define-se o currículo e a 

formação básica que o trabalhador precisa alcançar no processo produtivo. A perspectiva 

Condutivista valoriza em demasia os comportamentos e os desempenhos observáveis na ação 

do trabalhador.  

   Já a matriz Funcionalista de investigação dos processos de trabalho no âmbito 

da construção das competências se baseia na corrente de pensamento da Sociologia vinculada 

a Teoria dos Sistemas Sociais em que a proposta consiste em analisar não somente o sistema 

em si, mas a relação do sistema com os demais sistemas e subsistemas, e demais redes que 

fazem parte do sistema maior. Nesse sentido, os objetivos e as funções da empresa são 

elaborados não apenas levando em consideração a própria empresa, mas a relação dela com o 

ambiente externo, com o mercado, com a tecnologia e com as demais instituições. Logo, a 

função de cada trabalhador e as competências profissionais se estabelecem de acordo com a 

relação que ele mantém com a empresa ou dentro do subsistema do qual a empresa faz parte. 

Na análise funcional, o método de identificação da função é estratégico e tudo gira em torno 

de que objetivos a empresa possui e como se relacionam com a área de ocupação da empresa 

no âmbito do sistema. Desta forma, a construção das competências se torna dedutiva a partir 

das funções que a empresa apresenta naquele contexto.  

Nesta perspectiva, existe uma preocupação muito grande com os produtos e não 

com os processos dos produtos e, desta forma, as competências são elaboradas a partir 

daquilo que se deseja do produto final esperado. No campo da aprendizagem, são criados e 

utilizados alguns métodos para definir as competências diante dos objetivos que se querem 

alcançar com vistas a otimizar o resultado entre os trabalhadores. Esses métodos de 

desenvolvimento do currículo e da formação visam proporcionar o maior aprendizado em 

menor tempo para garantir a utilização das tarefas e dos produtos alcançados. Vale ressaltar 

que a fonte de críticas no que diz respeito à matriz Funcionalista é que dá ênfase em tarefas 

específicas a serem desenvolvidas e, logo, as competências giram em torno das tarefas, não 
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levando em consideração aspectos do próprio trabalhador como por exemplo, o conhecimento 

prévio, atitudes e valores que serão necessários para o desempenho das tarefas, mas ficam 

relegados a segundo plano.  

A outra matriz identificada é a perspectiva Construtivista que analisa os processos 

de trabalho e a construção das competências com base no processo de construção do saber. 

Ela tem origem na França, a partir dos estudos de Bertrand Schwartz que desenvolve 

pesquisas baseadas na perspectiva da pesquisa/ação e utiliza como categorias de análise os 

conhecimentos técnicos e científicos e saberes comportamentais, tanto aqueles que o 

trabalhador já possui, quanto aqueles que ele adquire no âmbito da formação. Estaria aqui 

presente indícios da valorização da experiência no âmbito do processo produtivo? Discussões 

no âmbito da escola francesa apontam para a superação do modelo de competências, antes 

mesmo dele se tornar sólido conceitualmente, e advertem para a importância da experiência 

do trabalho para agregar conhecimento ao trabalhador. Embora esta seja uma definição que 

pode ser associada inclusive com a dimensão do trabalho como princípio educativo presente 

na teoria marxista, refere-se a outra vertente de discussão apoiada na teoria dos atores sociais, 

no paradigma da identidade e no debate em torno da individualidade e subjetividade da 

produção do conhecimento por meio do reconhecimento do indivíduo-sujeito na vida social e 

nas discussões que problematizam a formatação da ciência moderna, e que defendem a 

ruptura com a forma de produzir conhecimento atualmente. 

Na abordagem Construtivista, a elaboração das competências parte para além da 

função do setor da empresa no mercado, mas valoriza também as percepções e as 

contribuições dos trabalhadores, bem como suas potencialidades nos termos da formação. A 

perspectiva Construtivista valoriza a construção do aprendizado de forma coletiva e leva em 

consideração a capacitação individual e a capacitação coletiva, tornando a construção das 

competências um processo mútuo. Embora a concepção Construtivista amplie a capacidade 

de formação do trabalhador e valorize os processos de construção do conhecimento, ela 

minimiza a dimensão da autonomia e da aprendizagem dos sujeitos. Isto porque sua ênfase no 

processo individual subjetivo de desenvolvimento de estruturas cognitivas defende a 

perspectiva naturalista da aprendizagem e relega a segundo plano o papel do contexto social 

na capacidade de aprendizagem dos sujeitos.  Consequentemente, a concepção Construtivista 

faz uma opção por supervalorizar as características naturais de aprendizado e minimizar a 

influência da dimensão sócio-política.  

Por fim, a corrente crítico-emancipatória se fundamenta no pensamento crítico-

dialético e propõe ressignificar a noção de competência, acrescentando aos processos de 
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trabalho a dimensão do interesse dos trabalhadores. Consiste em pensar uma organização do 

currículo diante de uma proposta de educação profissional ampliada. Nesta perspectiva, a 

competência é considerada como multidimensional porque envolve não somente o plano 

individual, como também o plano sociocultural. Pensar desta forma permite entrelaçar o 

contexto de aprendizagem ao contexto das organizações e para além delas.   

No âmbito desta matriz, a construção da competência leva em consideração os 

aspectos socioculturais e históricos do trabalhador, além de promover o envolvimento de 

outras dimensões da vida social como, por exemplo, classe social, gênero, etnia, geração, 

dentre outras questões. Desta forma, não é possível pensar em termos da formação sem levar 

em consideração todos estes elementos e todas as diversidades presentes já que tudo isso 

integra a dinâmica de contradições do mundo do trabalho. Exige então, pensar em 

competências para o mundo do trabalho que incluam saberes formais e informais, elementos 

da cultura, da memória, dos espaços e das redes sociais que, consequentemente, vão interferir 

na lógica de trabalho.  

Ressalta-se a valorização da dimensão social da construção do conhecimento na 

relação do ser humano com o mundo e seu contexto, e enfatiza que a construção das 

competências deve acontecer para a autonomia e a emancipação das relações de trabalho, de 

forma que a construção das competências gere ação autônoma na esfera produtiva e consiga 

desenvolver outros princípios para além do trabalho. Nesta lógica, se traduz numa proposta 

de formação integral e ampliada que consiga articular a dimensão profissional com a 

dimensão sócio-política do sujeito. E embora se trate em termos conceituais do modelo de 

competências, esta é a perspectiva que mais estaria próxima da proposta relacionada ao 

conceito da Politecnia. 

Analisando a influência na política de educação profissional no Brasil, as 

referências curriculares nacionais da educação profissional de nível técnico em relação ao 

modelo de competências se aproximam conceitualmente de uma visão Construtivista, 

propondo que sejam articulados conhecimentos, habilidades, saberes e valores dos sujeitos 

envolvidos. A competência é alcançada quando o profissional consegue mobilizar estes 

recursos diante do processo produtivo, juntamente com outras áreas profissionais. No entanto, 

se partirmos da perspectiva da operacionalização do discurso do modelo de competências, 

nota-se uma vinculação muito mais funcionalista, porque a identificação das funções no 

processo produtivo se sobressai na definição dos rumos da formação do trabalhador. E na 

maioria das vezes, a preocupação com o produto ou o resultado da formação, de forma 

utilitária, despreza as potencialidades do trabalhador que não se encaixa nos requisitos da 
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função ou do posto de trabalho. 

Na realidade, é possível considerar que o modelo de competências é complexo e 

relacional, possui várias concepções e os seus desdobramentos ocorrem de acordo com as 

perspectivas político-ideológicas, teórico-epistemológicas e sob a influência das questões 

econômicas do próprio sistema capitalista, que orientam e exercem influência no campo da 

formação do trabalhador. Existem diferentes estratégias para o desenvolvimento das 

competências na atualidade em relação ao mundo do trabalho e cabe ressaltar que a dinâmica 

dessas competências na educação ocorre de acordo com as vinculações sócio políticas dos 

atores envolvidos, o que reafirma a ideia de que a educação não é neutra. Configura-se aí um 

espaço de disputas travadas entre as classes sociais, demonstrando o tensionamento entre 

capital e trabalho. Naturalmente, o processo de financeirização e flexibilização do capital 

tende a enfatizar as competências voltadas para o atendimento da demanda do mercado de 

trabalho e isso torna-se uma disputa política ideológica.  

Na contramão deste processo, as perspectivas críticas vão ressaltar outras 

qualidades, outras qualificações e outras competências que o trabalhador pode e deve ter para 

além do mercado de trabalho, justamente porque, além de ser trabalhador, ele pertence a 

outras estruturas sociais e assume condições diversas nestes espaços que exigem uma inter-

relação da condição de trabalho com as demais estruturas. Em síntese, o trabalhador também 

é cidadão, pode ser pai, pode ser religioso, integra um contexto político e sofre interferências 

mediante as flutuações da economia. Vale destacar que este tensionamento está presente na 

história do Brasil muito antes do processo de financeirização do capital. E no que 

corresponde à instrução, à educação e à formação, podemos perceber tanto no Século XIX, 

quanto no Século XX, a disputa de interesses em torno da formação do trabalhador, revelando 

os desafios da Formação Profissional no país. No âmbito da política de educação profissional, 

os projetos e os cursos estão imersos nas diferentes perspectivas devido às mudanças e 

variações quanto aos grupos que estão à frente da execução da formação profissional, o que 

representa a alternância de visões e estratégias político-ideológicas. 

 

1.4.2 Modelo de competências na política de educação profissional no Brasil 

Diversas reformas foram implementadas a partir da década de 1990, afetando as 

políticas educacionais, marcadas pela Lei n° 9.394 do ano de 1996, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação LDB, pela criação do Fundo de Manutenção   Educação   Fundamental   e   

do   Magistério -   FUNDEF   e pela criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN do 

ano de 1998, que propuseram a adoção de princípios da descentralização, da participação e de 
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eficiência no âmbito da administração escolar. A concepção de educação passou a privilegiar 

elementos relacionados aos princípios da eficiência, da eficácia e da equidade. Com base nas 

afirmações do ex-ministro da educação, Paulo Renato Souza, do governo FHC (1995-2002), 

a produtividade, a equidade e a eficiência do sistema educacional foram prioridades dentre as 

mudanças implementadas diante da proposta que denominou de A Revolução Gerenciada da 

educação no país. Segundo Souza (2002), ao Ministério da Educação caberia exercer uma 

função de coordenação e gerenciamento da política educacional, sem necessariamente se 

ocupar da execução da política. Com isso, estaria na condição de orientar as linhas gerais de 

atuação de estados e municípios e garantir a equidade do sistema. 

O objetivo das reformas seria o de promover a alocação de recursos de forma 

focalizada, descentralizando as responsabilidades pela gestão da educação para estados e 

municípios sob o discurso da autonomia concedida pela união. Nesse sentido, o FUNDEF e o 

Programa Dinheiro Direto na Escola representam os exemplos mais elucidativos da tentativa 

de promover a equidade na educação no governo FHC. Para efeito de controle das ações 

implementadas, alguns mecanismos foram criados para avaliar as medidas, com destaque 

para o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB, o Exame Nacional do 

Ensino Médio - ENEM e o Exame Nacional de Cursos Superiores, conhecido como 

“Provão”. 

Souza (2005) defende que, neste mesmo período, teriam ocorrido ajustes no 

campo da qualificação profissional por meio dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, 

na tentativa de construção de um projeto ético-político nacional. No entanto, os PCN também 

podem ser vistos como uma negação cultural do país, na medida em que ao propor unidade 

no ensino, pode ter ignorado as diferenças culturais, étnicas e regionais, de modo que as 

verdadeiras intenções deste mecanismos e documentos consistem na ampliação das formas de 

controle e eficiência do sistema educacional, revelando uma preocupação com a 

produtividade, correlacionada com a expansão do ensino superior, vinculada às políticas de 

privatização. Enfim, trata-se de um conjunto de medidas que seguem alinhadas aos princípios 

neoliberais, atendendo aos interesses do capitalismo mundial. 

Observando o Decreto nº 99.678 de 8 de novembro de 1990, o Ministério da 

Educação passa por uma reformulação estrutural que impacta na alteração de setores 

responsáveis pela condução da educação no país. Nesse sentido, a organização do ensino, 

sobretudo no que se refere ao ensino médio e a educação profissional, se volta enfaticamente 

para atender as demandas do mercado de trabalho e se restringe a isso. Há uma preocupação 

em otimizar os recursos da área de educação, visando aumentar a produtividade e o 
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crescimento econômico.  

Art. 12. À Secretaria Nacional de Educação Tecnológica compete: 

I - propor a política e as diretrizes para o desenvolvimento do ensino de formação 

profissional, industrial agrícola e de serviços, nos níveis de pré-qualificação técnica 

e tecnológica; 

II - promover e coordenar o ensino para formação profissional, mediante convênios 

de cooperação técnica e financeira com os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios 

III - estabelecer prioridades para o desenvolvimento do ensino de formação 

profissional, considerando as características locais e regionais; 

IV - promover mecanismos de articulação e integração com as entidades e Sistemas 

de Ensino, bem assim com os demais setores sociais; 

V - promover estratégias alternativas para o desenvolvimento de recursos humanos 

no ensino de formação profissional; 

VI - divulgar documentação técnica e pedagógica relacionada com o ensino de 

formação profissional; 

VII - supervisionar as Escolas Agrotécnicas Federais. 

Art. 13. Ao Departamento de Políticas para a Formação Profissional compete: 

I - propor diretrizes e estratégias para o desenvolvimento do ensino de formação 

profissional nos diversos níveis e áreas do mercado de trabalho; (BRASIL, 1990) 

 
 

Em seguida, a fim de viabilizar o desenvolvimento destas competências, o 

governo brasileiro cria outras Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais, ampliando a Rede 

Federal de Educação, conforme a Lei nº 8.670 de 30 de junho de 1993. É nesta década que o 

discurso da competência, ganha ênfase e apresenta-se como tendência a organização da 

formação profissional pelos princípios da competência, da Polivalência, a busca por uma 

formação rápida e imediata para o atendimento das demandas do mercado de trabalho. Estes 

documentos representam, na verdade, a criação de um contexto preliminar para uma 

proposição substancial de mudanças no âmbito da educação com a Lei n° 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB propõe uma mudança de 

concepção na educação do país e direciona como devem se organizar as modalidades de 

ensino. O seu conteúdo representa mudanças na organização da educação brasileira, e 

especialmente, reforça a ideia de uma educação voltada para o trabalho. 

 

 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 

nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais. (…) 

§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. 

(BRASIL,1996) 

 
 

Ao mesmo tempo em que a LDB de 1996 delimita as modalidades de ensino e 

fornece a diretrizes para sua organização, a proposta ainda mantém pressupostos que 
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reforçam a diferenciação e dualidade escolar, sobretudo quando se estabelecem os princípios 

para o ensino médio, ensino superior e educação profissional, que aparece como uma 

modalidade paralela, podendo ou não ser incluída ao ensino médio. Basicamente a legislação 

propõe como modalidades de ensino: 1. O Ensino Médio, a Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio (esta inclui em suas orientações as disposições e regras referentes ao ensino 

médio) e a Educação Profissional e Tecnológica.
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Quadro 1 - Diferenciação das modalidades de ensino – LDB / 1996 

Fonte: elaboração própria com base na LDB de 1996 (BRASIL, 1996) 

 

 

 

 

Ensino Médio Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio 

Educação Profissional e Tecnológica 

 

I - a consolidação e o aprofundamento dos 

conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 

possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a 

cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar 

com flexibilidade a novas condições de ocupação 

ou aperfeiçoamento posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa 

humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-

tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, no ensino de 

cada disciplina. 

Parágrafo único.  A preparação geral para o trabalho e, 

facultativamente, a habilitação profissional poderá ser 

desenvolvida nos próprios estabelecimentos de ensino 

médio ou em cooperação com instituições especializadas 

em educação profissional.            (Incluído pela Lei nº 

11.741, de 2008) 

Art. 36-B.  A educação profissional técnica de nível 

médio será desenvolvida nas seguintes formas: (Incluído 

pela Lei nº 11.741, de 2008) 

I - articulada com o ensino médio; (Incluído pela Lei nº 

11.741, de 2008) 

II - subsequente, em cursos destinados a quem já tenha 

concluído o ensino médio.           (Incluído pela Lei nº 

11.741, de 2008) 

 

Art. 39. A educação profissional, integrada às 

diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e 

à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento 

de aptidões para a vida produtiva.       

§ 2o A educação profissional e tecnológica abrangerá 

os seguintes cursos: (Incluído pela Lei nº 11.741, de 

2008) 

I – de formação inicial e continuada ou qualificação 

profissional; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

II – de educação profissional técnica de nível médio; 

(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

III – de educação profissional tecnológica de 

graduação e pós-graduação.         (Incluído pela Lei nº 

11.741, de 2008) 
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Quando a LDB contempla a questão da formação profissional em capítulo 

específico, é possível realizar algumas análises que implicam em desafios e dificuldades para 

a educação do país. Primeiramente, a denominação do termo que é tratado formalmente desde 

então como educação profissional remete a definições conceituais já discutidas neste 

trabalho. Em segundo lugar, quando se torna uma modalidade de ensino, passa a ocupar lugar 

privilegiado diante das estratégias de posicionar o país no novo cenário mundial de 

organização do trabalho. Em terceiro lugar, a distinção entre a educação profissional e o 

ensino médio promove uma desvinculação do currículo de ambas as modalidades, tornando-

os independentes. Isto é encarado de forma positiva por alguns grupos, tanto no âmbito 

educacional quanto político, já que promove uma independência entre o ensino técnico e o 

ensino médio. Entretanto, fica evidente que este princípio reforça a ideia de diferenciação e 

dualidade escolar. Postula o ensino médio com a responsabilidade de aperfeiçoar a formação 

adquirida no ensino fundamental e preparar para o ensino superior; e coloca a educação 

profissional direcionada para a qualificação do trabalhador conforme as demandas do 

mercado de trabalho.  

Especificamente no que se refere a formação profissional, as mudanças 

fundamentais se consagram por meio do Decreto nº 2208 de 17 de abril de 1997, que aponta 

diretrizes fundamentais para mudar o formato da educação profissional no Brasil, com foco 

nos processos de trabalho e nas exigências decorrentes das mudanças na esfera produtiva.   

 

 

Art. 1 º A educação profissional tem por objetivos: 

I - promover a transição entre a escola e o mundo do trabalho, capacitando jovens e 

adultos com conhecimentos e habilidades gerais e específicas para o exercício de 

atividades produtivas; 

II - proporcionar a formação de profissionais, aptos a exercerem atividades 

específicas no trabalho, com escolaridade correspondente aos níveis médio, superior 

e de pós-graduação; 

III - especializar, aperfeiçoar e atualizar o trabalhador em seus conhecimentos 

tecnológicos; 

IV - qualificar, reprofissionalizar e atualizar jovens e adultos trabalhadores, com 

qualquer nível de escolaridade, visando a sua inserção e melhor desempenho no 

exercício do trabalho. 

Art. 2 º A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino 

regular ou em modalidades que contemplem estratégias de educação continuada, 

podendo ser realizada em escolas do ensino regular, em instituições especializadas 

ou nos ambientes de trabalho. (BRASIL, 1997) 

 
 

De forma geral, a tendência conceitual deste documento está assentada na 

perspectiva do “modelo de competências”, sobretudo quando fica evidente a intenção de 

desvinculação das disciplinas entre ensino médio e ensino técnico. Existe uma prerrogativa 
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neste documento que possibilita a flexibilização do currículo e admite a possibilidade de 

modularização nos cursos, que consiste na capacidade do estudante escolher seu itinerário 

formativo e poder montar sua estrutura curricular em vários cursos que são oferecidos 

conforme as competências e habilidades que ele necessita para atender as demandas do setor 

produtivo. Esta flexibilidade pode ser vista como um avanço no âmbito da formação 

profissional, visto que amplia as possibilidades de adquirir conhecimento. Entretanto, pode 

ser vista como um retrocesso, quando a modularização simplifica o ensino e prioriza somente 

as áreas mais cotadas para os postos de trabalho existentes. O decreto prevê a possibilidade 

de reconhecimento e certificação de saberes e competências dos trabalhadores, o que pode 

representar um avanço no sentido de que o trabalhador se forma no trabalho e em outros 

espaços sociais que ocupa, podendo, neste processo, adquirir ou desenvolver saberes que nem 

sempre estão contemplados no currículo de um curso e podem ser elementos diferenciais no 

processo de trabalho. Reconhecer esta capacidade pode ser entendido como uma valorização 

do ser humano e das estratégias de formação para além da escola. Porém, quando este 

reconhecimento se atrela e se restringe aos interesses do capital diante da dinâmica produtiva, 

simplifica a questão e transforma os saberes e as competências em elementos úteis (ou não) 

ao sistema econômico, o que desencadeia e/ou intensifica um processo constante de 

valorização e desvalorização do trabalho e do trabalhador. 

É possível realizar uma aproximação da perspectiva das competências com o 

conceito de Polivalência, sendo que, para Machado (1992), 

 

 

a construção de um saber polivalente depende da educação básica, mas sem que seja 

necessária uma grande revolução na escola. Na verdade, o trabalhador polivalente 

se faz no trabalho, mas com algumas inovações na organização dos processos de 

trabalho, de tal forma a representar uma certa atualização do treinamento em 

serviço. (MACHADO, 1992, p. 21) 

 

 

Aqui podemos fazer uma associação com o termo presente na legislação do período no 

sentido de que um dos objetivos da formação profissional seria o de “requalificar” os 

trabalhadores para o trabalho. O discurso do modelo de competências no âmbito da 

formação profissional no Brasil se intensifica diante das disposições do Decreto nº 2208/1997 

e fica evidente nas discussões do Conselho Nacional de Educação - CNE, conforme Parecer 

n° 16/1999 que surge no contexto da formulação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional de Nível Técnico. Após este Parecer, surge a Resolução da Câmara de 

Educação Básica – CEB, nº 4 de 8 de dezembro de 1999, estabelecendo as novas diretrizes e 

competências a serem alcançadas em cada área de formação. No parecer, são considerados 
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alguns elementos definidores da política de educação voltada para o trabalho, a saber: o senso 

estético, a igualdade e a identidade, os quais merecem ser analisados e discutidos 

criticamente.  Primeiramente, o senso estético remete à ideia de perfeição com que o trabalho, 

os serviços e os produtos precisam ter para atender às mudanças no modo de produção. A 

sensibilidade estética é colocada como um princípio na formação para o trabalho, contribui 

para garantir que um trabalho seja executado dentro dos padrões de qualidade que lhes são 

requeridos. Dessa maneira, o discurso da qualidade da educação, da qualidade do trabalho, da 

qualidade total se fortalece apoiado no rol de competências exigidas.  

Em segundo lugar, inspirada na LDB de 1996, a igualdade se torna um princípio 

no que se refere ao acesso à educação no país, sob a defesa da ampliação das oportunidades 

nas diferentes modalidades de ensino. A igualdade no campo da formação para o trabalho 

aparece com a intenção de apontar para uma aprendizagem dinâmica, diversa e que 

possibilite ao estudante múltiplas experiências de aprendizagem, respeitando e 

desenvolvendo potenciais que levam em consideração elementos como a renda, a cultura, a 

classe, a etnia e o meio ambiente. Se afigura na tentativa de superar o modelo de trabalho 

técnico-industrial e busca promover uma ruptura diante das novas formas de trabalho. Nesse 

sentido, vigora o discurso que o trabalhador tem a oportunidade de desenvolver novas 

competências sociais e profissionais que lhes serão muito úteis diante das mudanças no 

mundo do trabalho, sobretudo porque a hierarquia centralizada dá lugar às ilhas de produção, 

o chefe dá lugar ao trabalho e a produtividade em equipe, a cobrança individualizada dá lugar 

à auto cobrança, o empregado se torna um colaborador da empresa e nesta dinâmica se 

reforça o princípio da igualdade.  

Em terceiro lugar, a questão da identidade que articula a formação profissional e 

o mundo do trabalho a partir do princípio da sensibilidade estética e da igualdade. A 

identidade passa a ser defendida como um princípio que conduz o trabalhador para uma 

atitude de autonomia, tanto em relação ao trabalho quanto em relação à sua formação. O 

trabalhador é constantemente cobrado para que seja autônomo para trabalhar em equipe, 

tomar decisões, escolher, dentre as melhores opções, aquilo que representa a melhor 

alternativa para que seu trabalho revele a qualidade necessária. Nesse sentido, ser competente 

passa a ser sinônimo da capacidade em relação à autonomia e à iniciativa para mobilizar 

informações, conhecimentos, saberes e habilidades que se tornam úteis ao processo de 

trabalho. 

Podemos problematizar criticamente em torno destes princípios, questionar as 

suas intenções e evidenciar a tensão entre o capital e o trabalho. A valorização da 
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sensibilidade estética, da igualdade e da identidade em si, no campo da formação e diante do 

trabalho, representaria grandes mudanças para sociedade, já que assim seria é possível extrair 

elementos fundamentais (criatividade, solidariedade, iniciativa) para o avanço das forças 

produtivas, para o aumento da riqueza social e para a melhoria da vida das pessoas. Todavia, 

quando estes termos aparecem e o discurso do modelo de competências prevalece no que se 

refere à formação profissional no Brasil, a maior preocupação consiste em somente atender as 

demandas do mercado de trabalho que estão alinhadas aos interesses do capitalismo mundial. 

Logo, quando o princípio da sensibilidade estética é adotado, a preocupação maior 

certamente visa o trabalho, o produto e o serviço realizado com a maior perfeição possível, de 

forma a otimizar os recursos, diminuir desperdícios e aumentar o lucro em torno da 

circulação e consumo destes bens. Desta maneira, quando o princípio da identidade passa a 

predominar nas discussões, na verdade, isto pode ser entendido como uma tentativa de 

integrar o trabalhador no campo das decisões em torno do trabalho, promovendo maior 

envolvimento e pertencimento diante do processo produtivo quando é útil para o sistema. 

Afinal, um trabalhador envolvido, que se sente pertencido, colaborador da empresa, pode 

otimizar o trabalho, o produto, os serviços, e assim, aumentar os ganhos da capital.  

Outrossim, quando o princípio da identidade propõe estimular a autonomia do 

trabalhador, provoca e/ou intensifica na verdade 1.um processo responsabilização pela 

produção: ao trabalhador cabe avaliar as alternativas de ação visando tomar a melhor decisão 

possível diante do trabalho realizado e 2. Um processo de individualização em torno da busca 

pela formação: imputa-se ao trabalhador a responsabilidade de sempre se atualizar, buscar 

novos conhecimentos visando garantir seu lugar no mercado. 

Com base nestas concepções de educação, o governo brasileiro nos anos de 1990 

pouco investiu na estrutura da política de educação profissional sob sua responsabilidade e o 

pouco que investiu, o fez de forma a reforçar as desigualdades sociais e regionais do país, 

concentrando as ações nos grandes centros urbanos. (FRICOTTO E CIAVATTA, 2003) 

Em resumo, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de 

Nível Técnico, estabelecidas na Resolução CEB nº 4 de 8 de dezembro de 1999, são 

provenientes das definições do Decreto nº 2208/1997, que orientam a formação profissional 

no Brasil no sentido da desvinculação entre o e ensino médio e o ensino técnico, o que pode 

ter reforçado a ideia de diferenciação e dualidade escolar no país. Além disso, propõe a 

organização da formação para o trabalho sob o discurso das competências profissionais de 

cada área, visando atender a demandas do mercado de trabalho. O Decreto 2208/1997 

representa o ápice das disposições legais que referenciam a formação profissional no Brasil 
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diante da tendência neoliberal vivenciada no país. As diretrizes apresentadas e os 

desdobramentos advindos de sua publicação revelam concepções de educação consoantes 

com o paradigma vigente.  Consideramos, nesse sentido, que a formação técnico profissional 

no Brasil na década de 1990 segue as orientações da perspectiva neoliberal e está organizada 

conforme as demandas do mercado de trabalho e baseada no discurso do modelo de 

competências. 

A reflexão acerca dos princípios relacionados ao Neoliberalismo proporcionou a 

análise de como o governo brasileiro adotou um conjunto de práticas econômicas e políticas 

em diferentes áreas, interferindo na dinâmica da atividade econômica e acentuando o quadro 

de desigualdades sociais no Brasil.  

A adoção do discurso do Modelo de Competências como concepção de educação 

diante da relação com o trabalho, evidenciou o fortalecimento da interação subordinada entre 

o sistema educativo e o sistema produtivo, na medida em que a estruturação da política de 

educação profissional baseada na lógica conceitual das competências, reforçou os princípios 

da dualidade e de diferenciação escolar, concernentes com as demandas do mercado de 

trabalho. Esta relação fica evidente diante dos desdobramentos decorrentes da publicação do 

Decreto nº 2208/1997, que estabelece as diretrizes para a educação profissional. 

No próximo capítulo, serão analisadas algumas influências do 

Neodesenvolvimentismo diante da política de educação profissional no país com referência 

ao período que vai a partir do ano de 2003 até o ano de 2015. A intenção a consiste em 

perceber a tentativa de mudanças na concepção de educação no país, e se estas mudanças 

representam algum distanciamento com a proposta de educação influenciada pela lógica 

neoliberal.  

Se de um lado, a adoção do Modelo de Competências expressa uma vinculação 

direta com o Neoliberalismo demonstrando sua influência no sistema educacional, existe uma 

expectativa de que no Neodesenvolvimentismo a concepção de educação seja diferente ou 

oposta, justamente porque as bases conceituais e o conjunto de práticas políticas e 

econômicas destas duas correntes de pensamento, sugerem que sejam diferentes. Diante 

disso, a discussão a seguir, procura evidenciar quando de fato ocorre a tentativa de mudanças 

em relação às concepções de educação. 
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CAPÍTULO IV - NEODESENVOLVIMENTISMO  

 

O Neodesenvolvimentismo é uma corrente de pensamento e um conjunto de 

medidas, influenciadas pela perspectiva da social democracia, as quais visam organizar a 

atividade econômica do capitalismo diante das incertezas e das experiências neoliberais 

(BRESSER-PEREIRA, 2016). Este trabalho procura evidenciar como, a partir do ano de 2003, o 

Brasil vivenciou, até o ano de 2015, uma experiência neodesenvolvimentista inspirada nos 

princípios desenvolvimentistas da década de 1960 e acrescentou elementos baseados na 

justiça social e redistribuição de renda em algumas políticas implementadas. 

 Desta forma, busca-se com esta discussão, demonstrar a influência do princípios 

neodesenvolvimentistas no sistema educacional brasileiro, especificamente assinalar as várias 

ações empreendidas que possuem relação com a política de educação profissional. Um 

exemplo, refere-se a publicação do Decreto nº 5154 de 23 de julho de 2004, que revoga o 

Decreto nº 2208/1997 e altera as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional de Nível Técnico, cuja novidade consiste na oferta do ensino médio integrado. 

Neste panorama, a intenção é refletir acerca das conjecturas do 

Neodesenvolvimentismo no Brasil e, no que se refere à formação profissional evidenciar que 

embora sejam distintos em suas proposições e concepções de educação, tanto o Decreto nº 

2208/1997, quanto o Decreto nº 5154/2004 indicam uma formação articulada prioritariamente 

com o mundo do trabalho7.  

O debate realizado procura demonstrar a expectativa de rompimento com as 

estratégias neoliberais marcadas na década de 1990 e a tentativa de incorporar novas 

concepções de educação, na política de educação profissional. Busca analisar como a adoção 

de medidas neodesenvolvimentistas contribuiu para gerar um diferencial em relação à 

influência da perspectiva neoliberal. 

   

4.1 Neodesenvolvimentismo: conjunto de práticas políticas e econômicas 

A perspectiva neoliberal se difundiu em países da américa latina na década de 

1990 sob o discurso da liberalização do mercado, da intervenção mínima do estado e da 

defesa das liberdades individuais. Sader (2007) afirma que, durante um curto espaço de 

                                                           
7 A problemática da vinculação entre a política de formação profissional com o mundo do trabalho se dá quando 

esta relação se torna subordinada e restrita aos interesses do modo de produção vigente sem considerar para 

além das necessidades do mercado de trabalho.   
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tempo, logrou alguns “êxitos” do ponto de vista dos princípios que eram defendidos. Ao 

menos, conseguiu se estabelecer na prática política e cultural como se fosse a forma mais 

eficiente de se viver no capitalismo, o que não significa que tenha sido uma experiência 

exitosa para o desenvolvimento destas nações. O declínio do neoliberalismo a partir dos anos 

2000 se evidencia a partir do contraste social marcado pelo insucesso das medidas 

econômicas de retomada de crescimento, pela deterioração dos indicadores sociais, o 

aumento das desigualdades sociais e o acirramento de conflitos políticos e sociais.  (BORON, 

1999, p.9 ss) 

Nesse sentido, diante do insucesso do Neoliberalismo, emergem novas investidas 

visando alavancar o desenvolvimento dos países baseadas na combinação entre medidas 

desenvolvimentistas para a economia e medidas de bem-estar social para a população. O 

Neodesenvolvimentismo consiste numa proposta de práticas econômicas e políticas, inspirada 

na perspectiva da social democracia, e se baseia nas experiências de países que conseguiram 

desenvolver o capitalismo com um mínimo de controle sobre o aprofundamento das 

desigualdades sociais, marca das sociedades periféricas de forma geral. Estas nações 

conseguiram efetivar ações de bem-estar social para a população, alcançando significativos 

patamares de renda média.  

A denominação Neodesenvolvimentismo é proveniente das características e 

semelhanças que o antecedem e que estão relacionadas com desenvolvimentismo clássico. 

Após as incertezas da aplicação de teorias econômicas neoclássicas no capitalismo, as teorias 

desenvolvimentistas adquiriram força e representaram uma reação à derrota dos mercados e 

das estratégias liberais.  O desenvolvimentismo, da década de 1940 até a década de 1960, fica 

marcado pelos seguintes princípios: a defesa da industrialização como elemento essencial 

para alcançar o desenvolvimento econômico, o financiamento externo e a defesa de um 

estado forte capaz de ser ativamente o promotor do desenvolvimento. 

O declínio da era desenvolvimentista dá lugar à emergência da corrente de 

pensamento neoliberal que, por sua vez, defendeu prioritariamente a diminuição da 

participação do estado na economia, incentivando a autor regulação dos mercados.  Por fim, a 

crise do modelo neoliberal, criou as condições para o surgimento das ideias 

neodesenvolvimentistas que recuperam princípios básicos do desenvolvimentismo clássico e 

adaptam para a nova realidade do capitalismo contemporâneo, acrescentando, em alguns 

países como é caso do Brasil, princípios da socialdemocracia, de justiça social e 

redistribuição de renda. Diante da falência do nacional-desenvolvimentismo e a partir das 

críticas à ortodoxia neoliberal, emerge um novo conjunto de teorias e práticas políticas e 
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econômicas visando modificar as estratégias de desenvolvimento que privilegia o papel do 

Estado na economia, busca aglutinar os interesses da burguesia nacional aos da classe 

trabalhadora e propõe adaptações às novas circunstâncias de competição internacional. 

Acresce-se a isso a implantação de medidas políticas e econômicas baseadas em princípios da 

socialdemocracia visando a redistribuição de renda. 

O que Bresser-Pereira (2016) denomina como Novo Desenvolvimentismo 

consiste numa forma de organizar econômica e politicamente o capitalismo, e equivale a um 

conjunto de teorias econômicas e políticas aplicadas ou aplicáveis à realidade social de países 

de capitalismo avançado ou em desenvolvimento. Tanto como forma de organização, quanto 

como corrente de pensamento social, o Neodesenvolvimentismo permite explicar os desafios 

de crescimento destes países e a dinâmica de desenvolvimento.   

 

 

Como teoria, o Novo Desenvolvimentismo está ou correto ou errado. Como adota 

uma abordagem histórica e holística, os aspectos sociais e políticos são 

componentes essenciais dessa teoria. Ela procura explicar como alguns países que 

realizaram sua revolução industrial e capitalista tardiamente aumentaram o bem-

estar material de sua população e se tornaram países de renda média. E também 

busca explicar por que muitos países deixaram de experimentar o progresso ou 

desenvolvimento humano, associando este fato a uma combinação de liberalismo 

econômico com populismo fiscal e cambial. Como hoje o entendo, o Novo 

Desenvolvimentismo abrange (a) um método, (b) uma economia política, (c) uma 

microeconomia, (d) uma macroeconomia, (e) uma política de distribuição e (f) uma 

economia aplicada. (BRESSER-PEREIRA, 2016, p.239) 

 

 

Conforme Oreiro (2012), o Neodesenvolvimentismo se refere a “um conjunto de 

propostas de reformas institucionais e de políticas econômicas, por meio das quais as nações 

de desenvolvimento médio buscam alcançar o nível de renda per capita dos países 

desenvolvidos”. (OREIRO, 2012, p. 29) Nesse sentido, embora seja inspirada na teoria 

desenvolvimentista das décadas de 1940 a 1960, emerge em oposição à corrente neoliberal 

que vigorou na década de 1990 e passa a ser considerado como uma terceira via de medidas 

políticas e econômicas adaptadas à nova realidade de financeirização do capitalismo mundial. 

(SICSÚ, PAULA E MICHEL, 2007) 

As formulações teóricas acerca do Neodesenvolvimentismo se constituem numa 

abordagem histórico-dedutiva porque leva em consideração os ciclos de sucessos e de 

fracassos do capitalismo no decorrer da história dos países para compreender a dinâmica da 

economia política e efetuar as proposições políticas e econômicas no contexto em que as 

transformações ocorrem. Cada ciclo vivenciado no capitalismo revela seus êxitos e derrotas 

diante dos princípios propostos para a época. Perante esta observação, é possível deduzir 
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possíveis cenários em que o capitalismo se desenvolve. 

 

 

Esta economia política tem quatro principais características: primeira, encara a 

história da humanidade e a de cada país como dividida pela revolução industrial, ou 

capitalista; segunda, reconhece a natureza relativamente dependente das burguesias 

nacionais (que são ambíguas ou “nacional-dependentes”), mas critica a teoria da 

dependência, que afirma incorretamente ser impossível uma revolução burguesa em 

países em desenvolvimento; terceiras, acredita que, para que a revolução capitalista 

tenha sucesso, ela exige a formação de uma coalizão de classes desenvolvimentista 

que associe empresários empreendedores, trabalhadores e a burocracia pública, e 

identifica a coalizão de classes oposta como a neoliberal, formada pelos capitalistas 

rentistas, pelos financistas que gerem a riqueza dos rentistas e pelos representantes 

domésticos dos países ricos; e, quarta, propõe que a nação invista na construção de 

um Estado capaz que seja desenvolvimentista, social e republicano. (BRESSER-

PEREIRA, 2016, p.241) 

 

 

O Estado ocupa lugar de referência diante da proposta neodesenvolvimentista 

semelhante à forma como era evidenciado na era desenvolvimentista. Está posicionado na 

condição de protagonista na promoção do desenvolvimento na medida em que possui 

legitimidade política, equilíbrio fiscal e deve conseguir administrar de forma bem sucedida os 

recursos disponíveis. O Estado, além disso, é visto como uma instituição forte, com 

capacidade de aglutinar os interesses do mercado, da burguesia nacional e dos trabalhadores, 

tendo em vista o crescimento econômico e o consequente desenvolvimento social. Esta 

cobrança em relação ao papel do estado o coloca na posição de formulador e regulador da 

dinâmica socioeconômica, principalmente no que se refere aos serviços que não integram a 

competição da esfera dos mercados, ou pelo menos, não deveriam integrar, como é o caso das 

áreas de saúde, educação, previdência social, que na perspectiva desenvolvimentista são de 

responsabilidade do estado. No entanto, na lógica neoliberal, se tornam mercadoria e objeto 

de competição na esfera do mercado. 

A perspectiva econômica neoclássica defende que a competição consiste num 

elemento essencial para o crescimento econômico e que, por meio dela, o mercado se 

autorregularia. O discurso postulava que diante desta dinâmica de competição-crescimento a 

sociedade viria a se beneficiar dos resultados alcançados numa equação de quanto maior a 

competição, maiores os lucros que gerariam maior crescimento que poderiam retornar em 

forma de benefícios à sociedade. Diferentemente, herdando a lógica desenvolvimentista, no 

Neodesenvolvimentismo, a competição aparece dividida em duas dimensões: de um lado, há 

um setor da economia cujo motor é a competição e, de outro, há um setor não competitivo, 

que integra serviços essenciais como educação, saúde e previdência social. Em ambos se 

defende a presença de um estado forte como instrumento essencial para incentivar a 
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competição quando for necessário, financiar os serviços essenciais e proteger o patrimônio 

público. Desta forma, a atuação do mercado e do estado varia conforme o nível de 

competição existente.  

Na lógica neodesenvolvimentista, o estado tem a prerrogativa de interferir na 

economia, alterando as condições políticas e econômicas que incidem, por exemplo, sobre as 

taxas de crescimento e inflação. Outrossim, precisa executar ações de financiamento das 

áreas essenciais visando o bem-estar social da população. Além disso, necessita ser forte o 

suficiente para proteger a si e o patrimônio público da nação. Enquanto que, na perspectiva 

neoliberal, a junção de interesses ocorre entre capitalistas financeiros e rentistas, visando 

somente o aumento da riqueza como saída para voltar o equilíbrio do sistema de produção, a 

lógica neodesenvolvimentista se apoia no discurso de uma coalizão que envolve o mercado, a 

burocracia do estado e os trabalhadores, com a ideia de um desenvolvimento combinado. 

Frente as ideias do Neodesenvolvimentismo, o Estado e o mercado se constituem em 

instituições complementares que agem coletivamente na sociedade, sendo que a atuação do 

Estado serve para regular e favorecer a ação do mercado por meio de medidas políticas e 

econômicas que envolvem a infraestrutura, o transporte, a comunicação, dentre outras.  

 

 

i) Não haverá mercado forte sem um Estado forte; ii) Não haverá crescimento 

sustentado a taxas elevadas sem o fortalecimento dessas duas instituições (Estado e 

mercado) e sem a implementação de políticas macroeconômicas adequadas; iii) 

mercado e Estado fortes somente serão construídos por uma estratégia nacional de 

desenvolvimento; e iv) não é possível atingir o objetivo da redução da desigualdade 

social sem crescimento a taxas elevadas e continuadas. (SICSÚ, PAULA E 

MICHEL, 2007, p. 509)  

 

 

Paralela ao termo Neodesenvolvimentismo, existe uma variação conceitual em 

relação aos termos e à prática política efetivada nos países que procuraram realizar uma 

aproximação entre a lógica desenvolvimentista e a preocupação de natureza social na 

condução das políticas econômicas.  

 

 

Não obstante, alguns economistas passaram a falar em um “social-

desenvolvimentismo” como uma alternativa ao Novo Desenvolvimentismo, e outros 

manifestaram o desejo de um meio-termo entre o Novo Desenvolvimentismo e o 

social-desenvolvimentismo. Não vejo, porém, como isso possa ser feito, porque 

esse social-desenvolvimentismo não possui arcabouço teórico concorrente. O 

social-desenvolvimentismo ignorou os modelos e as propostas políticas do Novo 

Desenvolvimentismo, mas não foi capaz de desenvolver novos modelos. Para ser 

uma alternativa ao Novo Desenvolvimentismo, o social-desenvolvimentismo 

também deveria ter um corpo de conhecimento teórico novo e relativamente 

sistemático, mas ficou prisioneiro de uma versão vulgar do keynesianismo ou de 

uma versão populista do Desenvolvimentismo Clássico, principalmente porque seus 
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defensores foram incapazes de criticar o populismo cambial e o populismo fiscal.  

(BRESSER-PEREIRA, 2016, p. 246) 

 

 

Trata-se de um ponto controverso posto que, de um lado, existe a crítica de que as 

experiências denominadas de social-desenvolvimentismo seriam, na realidade, uma versão 

frágil ou deturpada daquilo que essencialmente se constitui no desenvolvimentismo. Por 

outro lado, não se pode negligenciar as tentativas de realizar desenvolvimento com progresso 

social, sob orientações de princípios da socialdemocracia. Para resolver esta controvérsia, 

vamos considerar essencialmente os princípios relacionados ao Neodesenvolvimentismo e as 

derivações podem representar as formas diferentes que os países experimentam a política 

neodesenvolvimentista, uma vez que a dinâmica sociocultural e política de cada nação 

interfere nas medidas que são adotadas. 

Para classificar as experiências neodesenvolvimentistas, vamos levar em 

consideração a capacidade de combinar crescimento econômico com progresso social, o que 

aponta no sentido de observar se o país é capaz de ter um estado forte e atuante como 

catalisador do desenvolvimento tanto na dimensão econômica quanto nas questões sociais e 

de bem-estar da população. Para Bresser-Pereira (2016), 

 

 

O Novo Desenvolvimentismo fará sentido se seus conceitos e modelos forem úteis 

em relação a três pontos: prever o comportamento econômico dos países em 

desenvolvimento; explicar o crescimento ou então o baixo crescimento de muitos 

deles, e as crises financeiras recorrentes a que estão sujeitos; e propor boas políticas 

O Novo Desenvolvimentismo é, por desígnio, democrático e progressista porque 

seus proponentes são críticos da desigualdade que caracteriza as sociedades 

capitalistas, porque entendem que o desenvolvimento econômico só é sustentável 

quando os salários crescem no longo prazo, e porque é voltado para países de renda 

média, que já são democráticos, ou maduros o bastante para o serem e, portanto, as 

demandas de seus trabalhadores e pobres não podem ser ignoradas..  (BRESSER-

PEREIRA, 2016, p. 244)  
 

 

Trata-se de uma proposta de coalizão gerenciada pelo estado que adota medidas 

econômica, políticas e sociais, visando reunir, dentro dos limites possíveis, os interesses dos 

mercados, da burguesia nacional, dos trabalhadores e da população em geral, fomentando 

ações que buscam promover a regulação e o equilíbrio destas forças, apresentando como 

objetivo maior o desenvolvimento, agregando aspectos econômicos e sociais.  

   

 

4.2 Neodesenvolvimentismo no Brasil 

As experiências neodesenvolvimentistas na América Latina possuem influências 
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diretas das teorias keynesianas provenientes do contexto desenvolvimentista no que se refere 

ao fortalecimento do estado e ao incentivo à industrialização. No entanto, somente a 

industrialização latino-americana não foi suficiente para diminuir as desigualdades sociais, 

tornando-se necessário adotar medidas que combinam crescimento econômico, progresso 

social e distribuição de renda. Inspirada no nacional-desenvolvimentismo da década de 1960, 

o Neodesenvolvimentismo emerge na tentativa de realizar mudanças estruturais em países 

latino-americanos afetados pela crise econômica e política do pós Neoliberalismo. (BRESSER-

PEREIRA, 2016) 

O Neodesenvolvimentismo no Brasil se inspira no nacional-desenvolvimentismo, 

sobretudo sob a influência dos estudos da Comissão para Estudos da América Latina e Caribe 

- CEPAL, o qual propõe que as estratégias de proteção da indústria e substituição das 

importações seriam estratégias viáveis para o desenvolvimento da nação. Nesse sentido, 

atribuía ao Estado uma função importante para a promoção da infraestrutura necessária, para 

apoiar a indústria e a burguesia nacional.  Pela via do nacional-desenvolvimentismo, o estado 

era visto como a instituição mais relevante na integração dos interesses da burguesia e da 

classe trabalhadora, agindo como catalisador das mudanças. 

Conforme o pensamento de Bielschowsky e Mussi (2005, s\n), a era 

desenvolvimentista no Brasil defendeu que: 

 

 

“i) a industrialização integral é o caminho para a superar a pobreza e o 

subdesenvolvimento no Brasil; ii) não há possibilidade de conquistar uma 

industrialização eficiente mediante o jogo espontâneo das forças de mercado e por 

isso é necessário que o Estado planeje o processo; iii) o planejamento deve definir a 

expansão desejada dos setores econômicos e os instrumentos para promover essa 

expansão; iv) o Estado deve, ainda, orientar a expansão captando e orientado 

recursos financeiros, promovendo estímulos especiais, e realizando investimentos 

diretos naqueles setores nos quais a iniciativa privada é ineficiente”. 

(BIELSCHOWSKY E MUSSI, 2005, s/n) 

 
 

Estes pressupostos, provavelmente, constituam a maior influência da CEPAL na 

lógica neodesenvolvimentista vivenciada no Brasil, visto que recupera o papel do Estado 

diante da economia do país, na política de industrialização e agindo como catalisador das 

mudanças necessárias.  

O Neodesenvolvimentismo pode ser entendido enquanto uma frente política que 

em relação à corrente neoliberal. Conforme o pensamento de Boito (2012),  

 

 

O Neodesenvolvimentismo refere-se a um programa de política econômica e social 

que busca o crescimento econômico do capitalismo brasileiro com alguma 
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transferência de renda embora o faça sem romper com os limites dados pelo modelo 

econômico neoliberal ainda vigente no país. (BOITO, 2012, p. 5). 

 

 

Embora a referência ao desenvolvimentismo remete às estratégias e às medidas 

aplicadas na era desenvolvimentista desde a década de 1960, o prefixo “neo” diz respeito à 

nova roupagem que a lógica desenvolvimentista adquire no contexto atual do capitalismo 

mundial. E observando a definição de Boito (2012, p.6), de que o “Neodesenvolvimentismo é 

o desenvolvimento da época do capitalismo neoliberal”, encontramos a origem ou o ponto 

chave de entendimento das principais contradições do Neodesenvolvimentismo brasileiro, 

porque a junção da lógica desenvolvimentista com as intenções da perspectiva neoliberal 

contribuiu para criar um conjunto de estratégias políticas e econômicas peculiares na 

realidade do país. 

A “frente política neodesenvolvimentista” (Boito, 2012) é composta por dois 

segmentos complexos de gestores e de produtores do capital que se articulam ou se 

comportam conforme seus interesses diante do Neodesenvolvimentismo. De um lado a 

burguesia interna nacional composta por diversos setores da economia como mineração, 

construção, agronegócio, indústria, bancos privados e bancos estatais; e de outro um 

segmento, de trabalhadores urbanos, a baixa classe média, o campesinato quem compõe uma 

classe dominada8.  

 A junção desses dois segmentos perante a frente neodesenvolvimentista pode ser 

entendida como a fonte principal do período de êxitos em relação às proposições e à 

aplicação de medidas que o Neodesenvolvimentismo conseguiu efetuar na política e na 

economia brasileira. Entretanto, pode representar e explicar a origem das contradições 

inerentes à forma como o Brasil viveu o Neodesenvolvimentismo, justamente porque os 

interesses destes seguimentos são distintos e quando estão alinhados no mesmo objetivo, 

marcam o momentos de efetivos de implementação das medidas. Contudo, quando as 

intenções destes grupos são opostas ou se distanciam, emergem os momentos de crise do 

modelo neodesenvolvimentista. 

 Nesta perspectiva, evidencia-se o cenário das contradições, por exemplo, quando 

se entrecruzam-se os interesses entre as classes trabalhadoras e os diferentes extratos da 

burguesia nacional em relação à salários, manutenção do emprego, benefícios, entre outros. 

                                                           
8 O campesinato conseguiu se organizar em meio à frente neodesenvolvimentista e logrou uma participação 

relevante com a ascensão do governo Lula. Novas associações sindicais surgem diante do novo contexto de 

mobilização de trabalhadores. 
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De um lado as demandas do campesinato e de outro lado os interesses do agronegócio. As 

condições de trabalho entre os assalariados do setor privado e a burguesia, entre os 

assalariados do setor público e a burguesia. Uma demonstração de crise e contradição se 

revela quando estes segmentos questionam, defendem e se posicionam em relação aos 

denominados gastos do estado com pessoal. 

No Brasil, o Neodesenvolvimentismo se inicia no ano de 2003 com o governo 

Lula, tem seu ápice no período de 2007 a 2010, com o Plano de Aceleração do Crescimento - 

PAC e as medidas seguem até o governo Dilma. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito diante 

das objeções às medidas neoliberais e sob um conjunto de expectativas associadas à justiça 

social, a distribuição de renda e o enfrentamento das desigualdades sociais.  Este anseio 

provocou inclusive apreensão em grupos ligados ao mercado quanto às estratégias políticas e 

econômicas que viriam a ser desenvolvidas. No entanto, as estratégias 

neodesenvolvimentistas adotadas no governo Lula, embora propusessem mudar a orientação 

política e econômica de característica neoliberal no país que se desenvolvia nos governos 

FHC, mantiveram, num primeiro momento, algumas das condutas anteriores.  Quando se 

iniciam as composições do governo Lula, as estratégias adotadas não foram muito diferentes 

do governo FHC, a exemplo das preocupações relativas a política de metas, das medidas de 

controle da inflação e das práticas com os juros e preocupação com o ajuste das contas 

públicas.  

Do ponto de vista econômico, o governo Lula manteve o alinhamento de 

estratégias neoliberais, oriundas da gestão do governo FHC, o que cria uma espécie de 

Neodesenvolvimentismo à brasileira. O Neodesenvolvimentismo apresenta práticas 

compatíveis e medidas desencadeadas em relação ao Neoliberalismo no que diz respeito às 

ideias econômicas. No Brasil, embora algumas estratégias neoliberais tenham sido mantidas, 

o grande diferencial na experiência neodesenvolvimentista foi a adoção de políticas sociais e 

de estratégias de redistribuição de renda, visando equilibrar a economia pela via do estímulo 

ao consumo interno por parte da população.    

O Neoliberalismo do governo FHC e o Neodesenvolvimentismo dos governos 

Lula e Dilma podem ser polarizados em relação às teses e defesas que subsidiam cada um 

deles. Enquanto a perspectiva neoliberal, defendeu estratégias de governo visando a 

distribuição mínimo de recursos para os trabalhadores, privilegiando as demandas do modo 

de produção, a lógica neodesenvolvimentista procurou ampliar a distribuição de recursos 

públicos por meio da implementação de políticas sociais.  
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O novo desenvolvimentismo implementado no governo de Lula da Silva 

caracteriza-se tanto por implementar mudanças nas diretrizes neoliberais como por 

distanciar-se da velha ideologia da “esquerda burocrática”: por um lado, há um 

redirecionamento da economia em favor do setor produtivo; o Estado volta a 

investir sempre nos limites do rígido equilíbrio fiscal; mantém-se a abertura do 

mercado por ser benéfico ao aumento da produtividade e modernização do parque 

industrial; há incentivo aos setores exportadores com preocupação para o setor com 

maior valor agregado. Por outro lado, o modelo renuncia a ideia do protecionismo e 

endividamento estatais em prol de políticas de substituição de importações e de 

implemento do consumo interno características do nacional-desenvolvimentismo. 

Segundo o autor, no novo desenvolvimentismo a nação é fortalecida pela soldagem 

de amplo consenso de classe e fortalecimento das instituições de modo a resguardar 

tanto os interesses sociais como a liberdade de mercado.  (BRESSER-PEREIRA, 

2016, p.255) 
 

 

Nota-se que houve um direcionamento para o estímulo da atividade econômica na 

medida em que, desde o ano de 2003, as medidas implementadas buscavam contemplar tanto 

a microeconomia das regiões, quanto articular as bases da macroeconomia nacional com a 

dinâmica internacional, a exemplo dos investimentos na agricultura familiar, em micro 

empreendimentos urbanos, bem como no agronegócio exportador. 

De um lado, a perspectiva neoliberal se propôs a controlar os preços, o câmbio e a 

economia, sobretudo por meio de cortes nos denominados gastos sociais, e provocou o que 

desencadeou o aumento da desigualdade social e o aumento do desemprego. As estratégias 

privilegiaram a diminuição da atividade econômica, o equilíbrio da inflação e o equilíbrio 

fiscal, com a adoção de medidas impopulares e redução de políticas sociais, defendendo, 

desta maneira, que o Estado interviesse o mínimo possível nas questões econômicas. Por 

outro lado, o Neodesenvolvimentismo à brasileira manteve, inicialmente, algumas das 

estratégias econômicas oriundas da perspectiva neoliberal, como por exemplo, o controle de 

metas da inflação, busca de equilíbrio interno e o crescimento da economia. No entanto, traz 

um diferencial que consiste no incentivo às políticas sociais com programas da redistribuição 

de renda, ações visando a justiça social, além de adotar algumas medidas que almejam 

estimular a atividade econômica ao buscar incentivos fiscais e oferecer subsídios para 

estimular o consumo interno como forma de dinamizar a economia.  Paralelo a isso, se busca 

fortalecer a estrutura do estado e incentivar a industrialização do país, levando em 

consideração a dinâmica do mercado interno quanto ao estímulo às relações externas. O 

estado age como agente financiador, regulador e catalisador de muitas das ações. 

(GONÇALVES, 2012). 

O governo Lula é caracterizado em três momentos distintos no que diz respeito à 

organização da economia. Primeiramente, o momento em que as ações políticas ortodoxas 
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neoliberais, iniciadas no governo FHC, foram mantidas. Em sequência, o momento em que 

estas políticas foram flexibilizadas e, por fim, a fase em que foram adotadas medidas mais 

intensas com afinidade à visão desenvolvimentista. O que caracteriza tal experiência 

neodesenvolvimentista do governo Lula diz respeito à combinação de estratégias políticas e 

econômicas visando o crescimento, o fortalecimento do estado, a realização de investimentos 

estratégicos na política de industrialização e adoção de programas sociais e medidas de 

justiça social e de redistribuição de renda, visando o bem-estar social da população.  

A política industrial do país, que havia sido relegada a segundo plano na gestão 

anterior, foi retomada numa perspectiva desenvolvimentista, demonstrando maior 

participação do estado na regulação e intervenção das atividades. Por exemplo, quando foi 

lançada uma nova política industrial tecnológica e de comércio exterior, visando incentivar a 

inovação na indústria nacional, incidindo sobre os produtos e sobre os processos industriais. 

Associada ao desenvolvimento industrial, a inovação tecnológica leva em consideração 

setores estratégicos do país. 

No governo Lula, algumas ações estratégicas foram mantidas no sentido de 

continuidade das orientações de caráter neoliberal do governo anterior e, no decorrer dos 

exercícios dos governos, outras ações foram acrescentadas visando o crescimento do país, por 

exemplo, as atividades na área da agricultura e da construção civil que favoreciam o cenário 

de crescimento do PIB. No período que corresponde ao ano de 2007, foi lançado o Programa 

de Aceleração do Crescimento - PAC, que tinha como objetivo retomar os investimentos de 

caráter estrutural nas áreas de transporte, recursos hídricos, habitação, energia, entre outros. 

Embora o PAC tivesse investimentos voltados para o mercado interno, possuía uma vertente 

ligada à política externa na medida em que buscava reposicionar o Brasil diante dos 

investimentos estrangeiros. Desta forma, o PAC pode ser considerado uma das importantes 

medidas que marcam a era neodesenvolvimentista dos governos Lula e Dilma. 

Outro fato marcante no que diz respeito aos estímulos da atividade econômica 

desde o ano de 2003 se refere ao aumento do poder de compra em relação ao salário mínimo, 

o que serve de incremento da economia e contribui para a elevação das taxas de crescimento. 

Por exemplo, conforme a Nota Técnica nº 118 de janeiro de 2018, do Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, uma avaliação do aumento 

do salário mínimo em relação ao dólar pode indicar uma valorização, pois logo após a criação 

de Plano Real, no ano de 1995, o salário de R$ 100,00 correspondia a US$ 69,42 dólares. Já 

no ano de 1996, quando o salário mínimo atingiu o valor de R$880,00, correspondia a 

US$256,97 dólares, o que representa uma variação de mais de 270%. (DIEESE, 2018) 
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A forma como o Brasil experimentou o Neodesenvolvimentismo pode ser 

analisada em termos das contradições encontradas no decorrer do processo, visto que em 

várias medidas consideradas neodesenvolvimentistas que foram adotadas, o pano de fundo 

neoliberal acompanha o caráter das ações. Assim, o maior desafio da análise consiste em 

perceber quando determinada medida ou ação do governo pode ser considerada 

neodesenvolvimentista, e quando pode representar somente uma continuidade em relação ao 

Neoliberalismo. E mais do que isso: quando a medida pode combinar elementos das duas 

correntes de pensamento, o que é natural, uma vez que a mudança de governos não 

necessariamente representou uma ruptura brusca nas orientações que guiaram a política e a 

economia do país. 

As críticas realizadas diante do Neodesenvolvimentismo apontam justamente as 

contradições enquanto corrente de pensamento e prática política e econômica. Enquanto 

corrente de pensamento, surge na expectativa de ser uma oposição à perspectiva neoliberal, 

porém, em muitas medidas implementadas, apresenta-se como resultado de uma adaptação 

das medidas ortodoxas, com novos moldes baseados em princípios da social democracia. 

Nesse sentido, Marini (1992), já anunciava que a lógica neodesenvolvimentista ganharia e se 

difundiria no Brasil, resultando de um condição dada pela própria crise do capitalismo 

mundial que, na correlação de forças, contribuiria para movimentar o Estado e os mercados 

em direção a uma postura alternativa à lógica neoliberal. 

 

 

Os neodesenvolvimentistas se inclinam para uma concepção de desenvolvimento 

capitalista com roupagem socialdemocrata. Na medida em que a burguesia 

necessitava legitimar sua hegemonia – sua dominação, no período, repousava mais 

no uso da força – ela se vê forçada a abrir a discussão sobre a questão redistributiva, 

ou seja, a acenar para as massas com uma maior participação nos frutos do 

desenvolvimento. É significativo, nesse sentido, que o Neodesenvolvimentismo 

ganhe força, no Brasil, com a literatura produzida entorno a distribuição de renda, 

quando – conhecidos os resultados do censo de 1970, que havia acusado uma 

deterioração nesse plano – tem lugar uma animada polêmica entre os ideólogos da 

ditadura e os da oposição burguesa (MARINI, 1992, p. 97) 

 
 

 Enquanto prática política e econômica, se concentrou na dinâmica da economia 

interna e diante das demandas internacionais de produtos, buscando um reposicionamento do 

país de forma que foi possível, ainda que por um determinado período, realizar medidas de 

expansão do mercado interno, aumentar o salário mínimo, implantar programas de 

investimentos públicos e apoio à iniciativa privada, buscando o equilíbrio e a coalizão de 

forças entre Estado, mercado e classe trabalhadora, sob o discurso de que todos teriam a 

ganhar com as medidas. Para que a experiência neodesenvolvimentista brasileira tivesse sido 
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completada do ponto de vista das suas proposições, faltou realizar as reformas estruturais 

necessárias no âmbito da sociedade brasileira, a exemplo das tentativas nacional-

desenvolvimentistas da década de 1960. Por isso, o modo como o Neodesenvolvimentismo se 

operacionalizou sofre críticas, já que o que de fato ocorreu foi a conciliação entre de medidas 

neoliberais e implementação de alguns aspectos inspirados no desenvolvimentismo anterior. 

Sampaio Jr. (2012) tece críticas nesse sentido, ao afirmar que,  

 

 

Procuram uma terceira via que evite o que consideram o grave problema do 

neoliberalismo — a cumplicidade com o rentismo — e o que atribuem como as 

inaceitáveis perversidades do velho desenvolvimentismo — o nacionalismo 

anacrônico, a complacência com a inflação e o populismo fiscal. O desafio do 

neodesenvolvimentismo consiste, portanto, em conciliar os aspectos “positivos” do 

neoliberalismo — compromisso incondicional com a estabilidade da moeda, 

austeridade fiscal, busca de competitividade internacional, ausência de qualquer tipo 

de discriminação contra o capital internacional — com os aspectos “positivos” do 

velho desenvolvimentismo — comprometimento com o crescimento econômico, 

industrialização, papel regulador do Estado, sensibilidade social. (SAMPAIO JR, 

2012, p.679) 

 
 

A experiência brasileira se esbarrou justamente nesta relação, uma vez que 

inicialmente se propunha a ser um modelo diferente e alternativo ao Neoliberalismo, mas se 

voltou para os aspectos macroeconômicos e não efetuou todas as reformas estruturais 

necessárias para modificar o contexto. As medidas implementadas geraram crescimento 

econômico, aumento real no valor do salário e contribuíram para retirar uma parte da 

população da situação de pobreza extrema. No entanto, em decorrência disso, a pseudo ideia 

de melhoria na qualidade de vida da população pode ter contribuído para provocar a 

desmobilização de parte da classe trabalhadora e gerar certo grau de acômodo na situação em 

que se encontrava. Sendo assim, as medidas neodesenvolvimentista podem ter replicado as 

estratégias neoliberais de enfraquecimento da classe trabalhadora, só que por outra via. Isso 

fica evidente no argumento de Castelo Branco (2012), ao defender que  

 

 

Hoje, o novo desenvolvimentismo reduz as lutas de classes ao controle das políticas 

externa, econômica e social para operar uma transição lenta e gradual do 

neoliberalismo para uma quarta fase do desenvolvimentismo. A grande política é, 

portanto, esvaziada do seu poder transformador, dando lugar a uma política de 

gestão técnica dos recursos orçamentários, como se a distribuição da riqueza 

nacional e a apropriação da mais‑valia não se tratasse de uma questão de 

organização e força das classes sociais, tal qual defendiam a economia política 

clássica e a crítica da economia política (CASTELO BRANCO, 2012, p. 630) 

 

 

A forma encontrada pelo Neodesenvolvimentismo brasileiro, de ser uma 

estratégia oposta ou alternativa ao Neoliberalismo, foi trabalhar na perspectiva da equidade 
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social por meio da adoção de políticas sociais, focalizadas e compensatórias, visando 

amenizar os efeitos de deterioração do capitalismo contemporâneo. Adota-se uma postura de 

nova estratégia para o desenvolvimento, baseada no que Carcanholo (2008) denomina de 

“Nova CEPAL”, na tentativa de realizar a “Transformação produtiva com equidade”: 

 

 

Com essa perspectiva, a estratégia proposta pela Nova Cepal é a da ‘Transformação 

Produtiva com Equidade’, ou da ‘Reforma das Reformas’. A ideia é aproveitar as 

oportunidades oferecidas hoje em dia dentro da maior competitividade 

internacional. O que se tem aqui é uma espécie de pragmatismo conservador. Como 

a economia mundial vive uma fase em que os países implementam reformas pró-

mercado, em especial de abertura de suas economias frente à concorrência 

internacional, não se deve retroceder nas reformas, nem muito menos rechaça-las. 

Deve-se toma-las como um dado e, a partir disso, buscar elementos de política para 

aproveitar as oportunidades e minimizar as mazelas sociais. [...] Sendo assim, 

Reforma das Reformas não significa retroceder, nem romper, com as reformas 

neoliberais, mas aceita-las como um parâmetro, implementando políticas sociais 

compensatórias para minimizar os efeitos sociais deletérios que elas podem produzir 

(CARCANHOLO, 2008, p. 139) 

 

 

O Neodesenvolvimentismo do Brasil se evidencia com a popularidade do governo 

Lula na implementação de programas e políticas sociais, dentre elas, o programa Bolsa 

Família9, caracterizado pela transferência direta de renda do governo para pessoas de baixa 

renda. Um detalhe importante é que, embora não pareça, as políticas que se assemelham ao 

programa Bolsa Família são associadas ao princípio da social democracia, e são políticas que 

procuram manter as relações capitalistas de produção, já que se constituem numa iniciativa de 

caráter social focada para alguns grupos sociais. Para serem classificadas do ponto de vista 

desenvolvimentistas, o atendimento deveria se tornar universal, integrando toda a população, 

independente dos critérios de elegibilidade, mas enfim, o fato de representar uma ação 

política visando a redução da pobreza e das desigualdades, combinada com outras medidas 

econômicas de crescimento, contribui para caracterizar a experiência neodesenvolvimentista 

do Brasil. 

Foram implementadas diferentes medidas compreendendo um conjunto de ações 

políticas e econômicas que, combinadas e articuladas, colocam em prática a orientação 

neodesenvolvimentista em relação ao país. Por exemplo, foram desenvolvidos programas 

relacionados ao fortalecimento do Sistema Único da Saúde – SUS; ações visando a 

reestruturação da política de assistência social; projetos direcionados para o apoio em relação 

à agricultura familiar, ao mesmo tempo em que foram destinados incentivos ao agronegócio e 

                                                           
9 O Bolsa Família é um programa que contribui para o combate à pobreza e à desigualdade no Brasil. Ele foi 

criado em outubro de 2003 e possui três eixos principais: Complemento da renda, Acesso a direitos, Articulação 
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às atividades de exportação; foi conduzida uma política visando a industrialização do país, 

incluindo tentativas de melhorias na infraestrutura, comunicação, logística e transporte. Ao 

final, o importante está em perceber que as medidas não foram realizadas isoladamente, mas 

representaram estratégias combinadas visando realizar a proposta de desenvolvimento que se 

tinha para o país. 

Uma atuação do governo que obteve destaque no campo da educação foi o 

Prouni, programa para ampliar o acesso da população às faculdades e universidades. 

Coordenado pelo Ministério de Educação, visava conceder bolsas parciais e integrais a alunos 

de baixa renda para que pudessem ter acesso a uma instituição de ensino superior.  Além de 

contribuir para a entrada dessas pessoas nas universidades, o programa foi desenvolvido com 

outras iniciativas paralelas, no intuito de favorecer a continuidade dos estudos desses alunos 

beneficiados. O programa também contribuiu para aumentar a qualificação do trabalhador 

brasileiro, na medida em que facilitou o acesso a diversos cursos de graduação. Se visto 

somente deste ponto de vista, estaria alinhado aos princípios neoliberais. No entanto, este 

programa pode ser entendido como estratégia neodesenvolvimentista, porque consiste numa 

intervenção do estado que procura combinar interesses do mercado com interesses sociais, de 

forma que os frutos do programa pudessem ser benéficos de alguma forma à nação, à 

burguesia nacional e aos trabalhadores. 

Na mesma lógica de uma atuação combinada em relação à qualificação da mão-

obra brasileira que atende aos interesses do mercado de trabalho, mas que contribui para a 

ampliar do acesso à cursos de formação técnico e profissional, os governos Lula e Dilma se 

dedicaram em reformular a política de educação profissional que era praticada anteriormente 

no país. Houve todo um processo de reestruturação e planejamento em relação à educação 

profissional enquanto modalidade de ensino que culminou na expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica. Isso se caracteriza numa medida 

neodesenvolvimentista, uma vez que o governo brasileiro destinou esforços e recursos para 

investir na estrutura relativa a educação profissional e estruturou uma política de formação 

profissional visando, de um lado, aumentar as oportunidades de qualificação para a população 

e trabalhadores e, de outro, preparar para o trabalho e fornecer ao mercado força de trabalho 

qualificada. Existe aí uma preocupação de fundo que procura combinar estratégia de 

crescimento econômico (aumento de produtividade pela via da qualificação) com políticas de 

bem-estar social (no caso, educação), visando o desenvolvimento do país e, nesse sentido, 

                                                                                                                                                                                     
com outras ações. (BRASIL, 2019) 
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ligadas aos interesses da dinâmica do capitalismo mundial. 

 

4.3 Neodesenvolvimentismo e a política de educação profissional no Brasil 

A partir do ano de 2003, com o governo Lula, é possível notar um conjunto de 

ações que interferem diretamente na reformulação da política de educação profissional no 

Brasil, reservando um lugar de destaque para a formação profissional. Estas transformações 

são realizadas sob a influência de outras concepções em relação ao trabalho e à educação, que 

se manifestam nos documentos norteadores das ações, dos programas e dos projetos 

desenvolvidos. É notório que as concepções adotadas na década de 1990 (ou até em décadas 

anteriores) não foram abandonadas essencialmente, senão alteradas naquilo que eram 

contraditórias com as novas propostas. Nesse sentido, há uma ampliação de conceitos que 

orientam a formação profissional sob responsabilidade do estado brasileiro, mantendo-se 

algumas das perspectivas e mudando somente aquelas que marcam os princípios 

fundamentais defendidos pelos grupos políticos que ocupam o poder do estado. O cenário 

começa a mudar em torno das perspectivas de organização da formação profissional no Brasil 

com a publicação do Decreto nº 5154 de 23 de julho de 2004, que propõe a alteração das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico. 

O que estava em pauta, desde então, consiste na tentativa de postular uma nova 

institucionalidade, levando em consideração aspectos técnicos, administrativos e pedagógicos 

e, para além disso, a própria concepção de educação profissional. Se a década de 1990, 

especificamente o período que compreende os anos de 1995 a 2002, fica marcada pela 

desvinculação entre modalidades de ensino e pela diferenciação escolar, a partir de 2003, o 

que se destaca é o esforço de educadores e estudiosos em defender a integração entre 

formação para o trabalho e formação geral e humanística. De acordo com Frigotto, Ciavatta e 

Ramos (2005),  

 

 

A defesa da integração entre formação profissional com a escolarização formal tinha 

a natureza de “travessia possível” no contexto dos embates políticos de meados da 

primeira década. É uma travessia que aponta para o horizonte da “escola básica 

unitária e politécnica, centrada no trabalho, na ciência e na cultura, numa relação 

mediata com a formação profissional específica que se consolida em outros níveis e 

modalidades de ensino.” E arrematam: O ensino médio integrado é aquele possível e 

necessário em uma realidade conjunturalmente desfavorável – em que os filhos dos 

trabalhadores precisam obter uma profissão ainda no nível médio, não podendo 

adiar este projeto para o nível superior de ensino – mas que potencialize mudanças 

para, superando-se essa conjuntura, constituir-se em uma educação que contenha 

elementos de uma sociedade justa. (FRIGOTTO, G. CIAVATTA, M. e RAMOS, 

2005, p. 1087) 
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As expectativas em torno da proposta neodesenvolvimentista do governo Lula 

para o campo da formação profissional apontavam para uma reformulação da política de 

educação profissional e uma redefinição de conceitos em relação ao governo FHC.  A 

reformulação foi exitosa em alguns aspectos, por exemplo, no que diz respeito à ampliação da 

estrutura, destinação de recursos e todo aparato estatal envolvido. Houve a tentativa, ainda 

que no campo da legislação, de incorporar novas concepções de educação para modificar o 

cenário. No entanto, as iniciativas desenvolvidas no sentido de mudar a legislação e 

reorganizar a política de educação profissional no Brasil foram focalizadas e contingenciais 

em programas que viabilizaram a integração do setor educacional com o setor produtivo, à 

exemplo do PROJOVEM, PROEJA E PRONATEC, que promoveram um curso por vezes 

desvinculados da educação básica e com objetivo de serem rápidos, visando a interação com 

o setor produtivo ou a requalificação profissional de trabalhadores. Conforme Frigotto, G. 

Ciavatta, M. E Ramos, (2005), 

 

 

Um novo decreto seria um dispositivo transitório que, enquanto garantisse a 

pluralidade de ações a sistemas e instituições de ensino, mobilizasse a Sociedade 

Civil em torno do assunto. O que se pretendia era a (re)construção de princípios e 

fundamentos da formação dos trabalhadores para uma concepção emancipatória 

dessa classe. Acreditava-se que a mobilização da sociedade pela defesa do ensino 

médio unitário e politécnico, a qual conquanto admitisse a profissionalização, 

integraria em si os princípios da ciência, do trabalho e da cultura, promoveria um 

fortalecimento das forças progressistas para a disputa por uma transformação mais 

estrutural da educação brasileira. (FRIGOTTO, G. CIAVATTA, M. e RAMOS, 

2005, p.1090) 

 
 

Este caráter, que era para ser temporário e transitório em relação ao governo anterior de 

orientação neoliberal, se estendeu e impediu a realização de mudanças mais efetivas, o que 

pode representar uma das contradições da experiência neodesenvolvimentista brasileira. 

O Decreto nº 5154 de 23 de julho de 2004, que propõe a alteração das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico, traz como novidade a 

possibilidade e exigência de oferta do ensino médio integrado ao ensino técnico. Ora, a 

formação integrada constitui numa perspectiva que se aproxima conceitualmente da essência 

do conceito relacionado à Politecnia, e embora o termo não esteja assim presente na 

legislação, é possível estabelecer uma proximidade. Se anteriormente o Decreto nº 2208/1997 

propõe a desvinculação e a independência no que diz respeito ao ensino médio e o ensino 

técnico, o Decreto nº 5154/2004 aponta para a integração e articulação das modalidades de 

ensino.  
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Quadro 2 - Divergências entre o Decretos nº 2208/1997 e o Decreto nº 5154/2004 

Decreto nº 2208/1997 Decreto nº 5154/2004 

Organizava a Educação Profissional em três níveis: 

Básico, Técnico e Tecnológico (Cf. Artigo 3º).  

Define que a Educação Profissional "será 

desenvolvida por meio de cursos e programas de 

formação inicial e continuada de trabalhadores; 

Educação Profissional Técnica de nível médio; e 

Educação Profissional Tecnológica, de graduação 

e de pós-graduação" (Cf. Artigo 1º). 

Define que "a Educação Profissional de nível 

técnico terá organização curricular própria e 

independente do Ensino Médio, podendo ser 

oferecida de forma concomitante ou sequencial a 

este". 

Define que "a Educação Profissional Técnica de 

nível médio (...) será desenvolvida de forma 

articulada com o Ensino Médio" (Cf. Artigo 4º), e 

que esta articulação entre a Educação Profissional 

Técnica de nível médio e o Ensino Médio "dar-se-

á de forma integrada, concomitante e subsequente 

ao Ensino Médio" (Cf. incisos I, II e III do § 1º do 

Artigo 4º). 

Estabelecia um limite de 25% do total da carga 

horária mínima do Ensino Médio para 

"aproveitamento no currículo da habilitação 

profissional". (Cf. Artigo 5º) 

Não prevê mais esse limite, que constituía, na 

prática, uma clara herança do disposto na Lei nº 

5.692/71; 

 Fonte: Elaboração própria com base no Parecer n° 39-2004-CNE-CBE. 

·   

Diante da nova proposta de organização da política de educação profissional, nas 

alterações decorrentes do Decreto nº 5154/2004 destacam-se as formas de oferta possíveis de 

articular a Educação Profissional Técnica de nível médio e o Ensino Médio nas seguintes 

opções: integrada, concomitante e subsequente. 

 

 

I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, 

sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional 

técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, contando com matrícula 

única para cada aluno;  

II - concomitante, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 

fundamental ou esteja cursando o ensino médio, na qual a complementaridade entre 

a educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio pressupõe a 

existência de matrículas distintas para cada curso, podendo ocorrer: 

a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais 

disponíveis;  

b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades 

educacionais disponíveis; ou 

c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de 

intercomplementaridade, visando o planejamento e o desenvolvimento de projetos 

pedagógicos unificados; 

III - subseqüente, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino médio. 

(BRASIL, 2004) 

 

 

É importante salientar que os pareceres e as resoluções decorrentes deste decreto 

reforçam a ideia de que a articulação entre a Educação Profissional Técnica de nível médio e 
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o Ensino Médio não representa a criação de cursos isolados, outrossim, apontam para um 

curso único, um projeto pedagógico único, um currículo único que se estrutura visando tanto 

a formação geral, quanto a formação específica para as atividades profissionais. Analisando 

as especificidades dos dois decretos, podemos afirmar que a orientação do Decreto nº 

2208/1997 de manter o Ensino Médio independente da Educação Profissional de nível 

técnico está em consonância com as orientações neoliberais do governo em relação à 

educação do país. Por outro lado, a tentativa de integração entre as modalidades de ensino 

dispostas no Decreto nº 5154/2004 representam um alinhamento com as novas ideias 

difundidas no país vinculadas ao Neodesenvolvimentismo.  

Cabe considerar que tanto o Decreto nº 2208/1997, quanto o Decreto nº 

5154/2004 convergem para uma formação que articula o sistema educacional brasileiro e o 

mundo do trabalho. Logo, os interesses vinculados à lógica do capital estão sempre presentes. 

As duas normativas se diferem tanto em relação à forma de proporcionar esta interação, 

quando no que diz respeito aos desdobramentos políticos que ocorrem na sequência das 

publicações. O Decreto n° 2208/1997, propõe a desvinculação entre a Educação Profissional 

Técnica de nível médio e o Ensino Médio. Isso representa para além de uma concepção de 

educação associada à dualidade e diferenciação escolar, a falta de interesse do governo 

brasileiro no que diz respeito a estruturar e manter o funcionamento da política de educação 

profissional como prioridade. Já no Decreto nº 5154/2004, a proposta de oferecer as 

modalidades de forma integrada revela uma preocupação de amenizar as consequências em 

decorrência da concepção de diferenciação escolar, historicamente vigente diante das 

políticas educacionais no país.  Isso representa êxito político para a política de educação 

profissional no Brasil, visto que a proposta de formação integrada constitui uma tentativa de 

superação da dualidade escolar presente desde o início da instrução pública e da educação no 

país. Para além disso, o documento aponta para estratégias de fortalecimento das escolas da 

Rede Federal, demonstrando que o governo brasileiro eleva o grau de prioridade relativo à 

política de educação profissional. 

Deve-se considerar que a proposta de formação integrada advinda desta 

modificação na lei reforça a integração dos currículos no âmbito dos cursos e em relação às 

duas modalidades de ensino mencionadas. Porém, em relação ao ensino superior, por 

exemplo, que é ofertado no âmbito das instituições, a diferenciação escolar permanece. 

Além disso, mediante a crítica proposta por Frigotto, G. Ciavatta, M. E Ramos (2005), a 

sobreposição de disciplinas não promove propriamente a integração no sentido que ela 
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representa.   

 

 

Reiteramos que a sobreposição de disciplinas consideradas de formação geral e de 

formação específica ao longo de um curso não é o mesmo que integração, assim 

como não o é a adição de um ano de estudos profissionais a três de ensino médio. A 

integração exige que a relação entre conhecimentos gerais e específicos seja 

construída continuamente ao longo da formação, sob os eixos do trabalho, da 

ciência e da cultura. (FRIGOTTO, G. CIAVATTA, M. e RAMOS, 2005, p.1103) 

 
 

Por se tratar de uma nova proposta em relação à política de educação profissional 

no Brasil, prevendo que a integração passaria a ser o elemento central dos cursos, seriam 

necessárias novas diretrizes. Embora o Decreto nº 5154/2004 reformule algumas das 

diretrizes, apontando na direção para uma nova concepção de educação, mantém aspectos 

essenciais que representam continuidade em relação à política educacional realizada 

anteriormente, justamente porque,   

 

Apesar de reconhecer a forma integrada como um curso único, com matrícula e 

conclusão únicas, considera que os conteúdos do ensino médio e os da educação 

profissional de nível técnico são de “naturezas diversas”. Reestabelece-se, assim, 

internamente ao currículo, uma dicotomia entre as concepções educacionais de uma 

formação para a cidadania e outra para o mundo do trabalho, ou de um tipo de 

formação para o trabalho intelectual e de outro tipo para o trabalho técnico e 

profissional. (FRIGOTTO, G. CIAVATTA, M. e RAMOS, 2005, p.1107) 

 

 

A conjunção dos interesses dos diferentes seguimentos que compõem a “frente 

política desenvolvimentista” (Boito, 2012), interferiu no campo da política de educação 

profissional porquê de um lado, a proposta de oferecer uma formação integrada, beneficia ao 

seguimento de trabalhadores e às camadas sociais “dominadas”. Entretanto, demonstração de 

vinculação subordinada entre os sistema educativo e o sistema produtivo com a adoção de 

uma formação aligeirada, reforça o atendimento dos interesses do seguimento referente à 

burguesia interna nacional, criando esta dicotomia. 

O Decreto 5154/2004 propõe alterações no documento anterior, mas mantém as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico no que se 

refere à valorização das competências no âmbito da formação para o trabalho. Ao mesmo 

tempo, propõe a formação integrada de forma inovadora e mantém o discurso da 

competência no âmbito da política de educação profissional. Os documentos decorrentes 

desta proposta de mudança acrescentam à noção de competências a ênfase na produção de 

conhecimento e de novas tecnologias que serão inclusive úteis aos processos produtivos. 

Existe a tentativa de incorporar nos documentos a dimensão do saber politécnico na acepção 
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defendida por Machado (1992, p. 20), ao apontar que  

para uma formação politécnica é necessário a compreensão teórico-prática das bases 

das ciências contemporâneas, principalmente seus conceitos, princípios e leis 

fundamentais e relativamente estáveis, dos princípios tecnológicos que expressam o 

uso da ciência no emprego de materiais, métodos e meios de trabalho e dos princípios 

da organização do trabalho e da gestão social e suas formas nas diversas esferas da 

vida humana. (MACHADO, 1992, p. 20) 

 

Este argumento se reforça principalmente com a publicação da Lei nº 10.973 de 2 de 

dezembro de 2004 (alterada em 2016), que trata do incentivo à pesquisa e à inovação no país, 

estabelecendo critérios e princípios. A organização política da formação profissional no país 

diante das estratégias de pesquisa, inovação e tecnologia constitui uma temática relevante 

para estudos futuros, pois dela surgem análises críticas em torno das dificuldades e desafios 

para o desenvolvimento do país. De uma lado, o investimento e os estímulos à pesquisa 

tecnológica pode representar um avanço para a sociedade brasileira na busca de ampliar seu 

patamar de tecnologias, de patentes e de propriedade intelectual. No entanto, os 

desdobramentos das tentativas empreendidas demonstram que a pesquisa aplicada se torna, 

na maioria das vezes, refém dos interesses mercadológicos, na medida em que o estado 

investe poucos recursos nos campos de estudos e as instituições estabelecem parcerias com 

empresas visando o desenvolvimento dos estudos. Muitos dos resultados alcançados se 

constituem em avanços tecnológicos que em sua maioria são transferidos para as empresas 

financiadoras, que de posse dos produtos, usufruem de seus valores agregados. 

O Decreto nº 5154/2004 é alterado em 18 de julho de 2014, por meio do Decreto 

nº 8268/2014, ampliando ainda mais a perspectiva conceitual que norteia a política de 

educação profissional no Brasil, o que estabelece uma tendência que se aproxima das 

definições em torno da Politecnia discutidas neste estudo. Neste documento, vale destacar 

que a proposta de organização dos cursos deve ocorrer conforme os itinerários formativos e 

contempla a previsão de continuidade da formação. Além disso, é importante evidenciar que 

aparece pela primeira vez a defesa de que a educação profissional se organize considerando 

“III - a centralidade do trabalho como princípio educativo” e “IV - a indissociabilidade entre 

teoria e prática”. (BRASIL, 2018). Estes dois itens denotam uma valorização da formação 

profissional no Brasil diferente do que se tem em outros períodos históricos e em outras 

legislações que tratam do assunto. Ora, estes elementos presentes na legislação representam 

um marco na tentativa de transformar a formação profissional no país. Embora a 

transformação daquilo que está na lei, em realidade prática, dependa em muito da dinâmica e 
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correlação de forças no âmbito das instituições, somente o fato de já contar uma orientação 

como dispositivo legal, favorece a condução de uma nova política de educação profissional. 

Nova, pois até então estes termos não haviam sido contemplados de maneira satisfatória, ou 

quando foram, se sucumbiram diante de outras proposições.  

Embora seja controverso estabelecer se existe ou não uma nova concepção de 

educação orientando a formação profissional sob responsabilidade do estado, desde o ano de  

2003, é inegável que há uma tentativa de mudança em relação às concepções anteriormente 

existentes, que influenciam a educação revelada pelos esforços no sentido de incorporar nova 

abordagem voltada para a autonomia dos sujeitos históricos, para a transformação social, 

buscando estabelecer uma relações harmônica entre trabalho e educação, entre educação e 

desenvolvimento, entre educação e tecnologia. Isso representa e responde aos anseios de 

parte do discurso de pessoas e grupos que ocupam as instâncias de decisão e poder político. 

As novas concepções podem não ser fiéis aos princípios que as originaram, mas são resultado 

dos desdobramentos políticos e econômicos. A proposta de realizar uma formação integrada 

tem suas referências no conceito de uma educação politécnica, mas a forma como foi 

operacionalizada se distanciou do conceito original e representa o que foi possível 

efetivamente realizar. 

É pertinente observar que a ideia de itinerários formativos e de formação 

continuada precisa ser tratada com cuidado posto que tanto pode estimular autonomia do 

sujeito diante da sua formação, diante do trabalho, diante da vida, como pode também servir 

de ferramenta para responsabilizar somente o trabalhador pela garantia das suas condições 

formativas que viabilizam sua manutenção no trabalho e/ou emprego. Nesse sentido, vale 

ressaltar que o direcionamento desta análise depende do contexto econômico e, sobretudo, 

político vivenciado pelo país. A depender dos grupos políticos que ocupam a estrutura do 

estado, a política de governo tende a estimular mais um ou outro direcionamento. Afinal, o 

que se constata é que estes elementos possuem conexão muito forte com o contexto sócio-

político do país, uma vez que manifesta e, em certo sentido, contempla o anseio de grupos 

relacionados à educação, à academia e à política propriamente dita (embora a educação e a 

academia não se desvinculem da política no seu sentido amplo).  

Em síntese, o Decreto nº 2208/1997 foi publicado no governo do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso e tende a seguir as orientações alinhadas às propostas e 

concepções de educação incorporadas pelo grupo político vigente, suas representações e de 

seus interesses de orientação neoliberal. O Decreto nº 5154/2004, foi publicado no governo 

do Presidente Luís Inácio Lula da Silva e posteriormente complementado por meio do 
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Decreto nº 8268/2014, publicado no governo da Presidenta Dilma Rousseff. Naturalmente, 

observa-se que as alterações promovidas por estes dois últimos decretos tendem a seguir 

orientações políticas vinculadas aos grupos políticos vigentes que seguem um pensamento 

voltado para políticas neodesenvolvimentistas.  

É relevante observar que existe um princípio de continuidade justificado pelo 

contexto econômico e pelas alianças políticas destes governos em relação à alguns elementos 

no que diz respeito, por exemplo, à vinculação entre a formação profissional e o atendimento 

das demandas do mercado de trabalho, o discurso das competências profissionais, a 

ampliação da oferta de cursos de qualificação, sobretudo aqueles de curta duração como fica 

evidente com a criação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - 

PRONATEC. No entanto, nota-se uma tentativa das orientações de tratar o trabalho como 

centralidade da vida humana e seu princípio educativo, além de estimular que as instituições 

da Rede Federal preservem a relação teoria e prática na condução dos cursos e na 

reformulação dos currículos.  

Outros documentos legais decorrentes destas alterações serviram para 

complementar a concepção de educação proposta e foram contempladas outras temáticas no 

âmbito da formação profissional que até então estavam negligenciadas ou pouco dedicadas. 

Por exemplo, leis, decretos e portarias que tratam das estratégias de pesquisa, inovação e 

tecnologia, da regulamentação das estratégias de educação à distância, da oferta de educação 

para jovens e adultos, das disposições para a garantia de educação do campo e no campo, da 

criação e do fortalecimento de órgãos consultivos e deliberativos (fóruns, conselhos) em 

diferentes instâncias e com a participação de agentes do poder público, bem como ampliando 

a participação de membros da sociedade civil. Nesse sentido, analisando a legislação e 

observando o que trata sobre a formação profissional, fica evidente a presença de termos 

como gestão democrática, controle social, participação política, que se respaldam em 

concepções defendidas por setores ligados ao grupo político presente na esfera pública neste 

período e/ou que exerce um grau de influência nos espaços que ocupa. 

A partir do ano de 2004, é possível notar outro movimento conceitual no campo 

da formação profissional no Brasil, sobretudo com um processo de reorganização do próprio 

Ministério da Educação, com a criação da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

- SETEC. Desta maneira, os princípios que orientam a condução da política educacional 

baseiam-se em novos conceitos anteriormente pouco tensionados ou inexistentes, podendo 

agora estabelecer uma proximidade com a concepção politecnia, com a formação integral e 

integrada, com trabalho em seu princípio educativo.  
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Essa nova concepção curricular aponta para uma educação em processo contínuo e 

autônomo, fundamentada no desenvolvimento de competências exigíveis ao longo 

da vida profissional das pessoas. Ademais, privilegia a autonomia de cada 

instituição educacional para conceber, elaborar, executar e avaliar os seus projetos 

pedagógicos, de tal forma que, a cada instituição, possa corresponder uma imagem 

própria e distinta de qualquer outra, que lhe garanta identidade particular 

inconfundível. Estas novas Diretrizes orientam para a necessidade do 

desenvolvimento de um processo pedagógico que garanta uma formação básica 

sólida, com espaços amplos e permanentes de ajustamento às rápidas 

transformações sociais geradas pelo desenvolvimento do conhecimento, das ciências 

e da tecnologia. (PARECER CNE 29/22-2002, p.33) 

 
 

Nesta perspectiva, é possível constatar a tendência de aumento da articulação 

entre o sistema educacional e o setor produtivo, uma vez que, de um lado, estão os interesses 

do capital, do mercado em relação à qualificação do trabalhador, à produtividade e ao 

crescimento econômico e, de outro, as investidas do governo na área da educação que procura 

articular a garantia de direitos com a as demandas do setor produtivo. É a figura de um estado 

forte que atua perante a economia e busca articular os interesses da burguesia nacional com 

os interesses dos trabalhadores e da população em geral. A concepção de formação 

profissional que se tem a partir daí, observando a legislação, oscila entre as definições, 

prevendo alternativas de superação da lógica anterior, ampliando a formação do sujeito, do 

cidadão histórico, ao mesmo tempo em que mantém vinculada a formação para o trabalho 

capitalista.  

Em resumo, este capítulo procurou demonstrar o Neodesenvolvimentismo 

enquanto um conjunto de práticas políticas e econômicas inspiradas na social democracia que 

se propões, dentre outros aspectos, o fortalecimento da atuação estado frente ao 

desenvolvimento e organização do capitalismo. As críticas e as contradições diante da 

proposta neodesenvolvimentista se apoiam justamente na análise dos seguimentos que a 

integram, porque a coadunação ou o distanciamento dos interesses das camadas sociais 

envolvidas, serve de parâmetro para perceber os desafios e as incertezas do modelo 

Neodesenvolvimentista. 

No Neodesenvolvimentismo brasileiro, desde o ano de 2003, as medidas 

implementadas procuraram estimular a atividade econômica e combinar princípios de justiça 

social e redistribuição para a população. Nesse sentido, foram executadas ações conjuntas em 

diferentes áreas, inspiradas na lógica desenvolvimentista da década de 1960, visando 

promover o crescimento do país. Embora tenha surgido como expectativa de rompimento 

com os ideais neoliberais, o Neodesenvolvimentismo brasileiro, manteve inicialmente 
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práticas políticas e econômicas alinhadas com as estratégias neoliberais remanescentes da 

década de 1990, sobretudo em função da aglutinação dos interesses da burguesia interna 

nacional com as demandas dos trabalhadores urbanos e de outros seguimentos sociais. 

No que diz respeito à política de educação profissional, esta seção do estudo 

procurou analisar o Decreto 5154/2004, junto ao Decreto nº 2208/1997, visando estabelecer 

comparações quanto às proposições de ambos no que diz respeito às concepções de educação 

presentes e quanto aos desdobramentos práticos em torno da estruturação da formação 

profissional no país sob a responsabilidade do estado. Desta forma, trazendo evidencias de 

que ambos os documentos, ora se diferem, ora se aproximam e sinalizam para uma formação 

voltada para o mundo do trabalho. 

As transformações no âmbito da política de educação profissional, ocorridas 

desde o ano de 2003, estão apoiadas pela perspectiva neodesenvolvimentista e podem ser 

evidenciadas mediante a análise do papel do estado brasileiro diante da relação trabalho e 

educação. Na próxima sessão, será analisada a expansão da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica – EPT, visando perceber como as medidas implementadas 

possuem conexão e influência do Neodesenvolvimentismo. Procura-se relacionar o projeto de 

expansão da Rede Federal diante do conjunto de medidas estruturais que foram 

desencadeadas pelo governo brasileiro. 
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CAPÍTULO V – A EXPANSÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - EPT 

 

Em meio às investidas neodesenvolvimentistas do governo brasileiro, a política 

de educação profissional adquire importância por parte do estado, que assume a 

responsabilidade de oferecer diferentes modalidades de ensino em várias instituições com a 

finalidade de aumentar a capacidade produtiva da força de trabalho e melhorar a performance 

da economia doméstica em face da concorrência internacional. A formação profissional passa 

a ser tratada sob o discurso de ser um potencial de inclusão social no país e que, por meio 

dela, se amplia o acesso da classe trabalhadora ao direito à educação. A proposta é guiada 

diante de uma tentativa de relacionar princípios de valorização individual com a lógica dos 

direitos e da cidadania. 

A expansão da Rede Federal, entre os anos de 2003 e 2013, faz parte do conjunto 

de medidas neodesenvolvimentistas que relacionam o sistema educacional e o setor 

produtivo. Trata-se de um processo que buscou a destinação de recursos públicos para 

estruturar instituições e programas de formação do trabalhador brasileiro, bem como 

promoveu a interiorização das instituições que oferecem a política de educação profissional 

em diferentes cidades do país, facilitando o acesso à educação nos lugares mais distantes em 

relação aos grandes centros. Os caminhos da política de educação profissional no Brasil, 

traçados a partir do ano de 2003, ampliaram as possibilidades em torno de um novo 

delineamento dos cursos, dos perfis profissionais diante da estrutura sócio ocupacional do 

país e representaram a tentativa de estabelecer uma nova identidade para a modalidade de 

ensino, na medida em que os documentos que surgem no decorrer deste período se 

constituem em condições preliminares para expansão da Rede Federal, para a incorporação 

de outras temáticas e públicos específicos. 

A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, a formação 

profissional no Brasil adquire status de modalidade de ensino, se separa da educação básica, 

tornando-se a educação profissional. (BRASIL, 1996) Uma sucessão de eventos e leis 

resultam na criação de um Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica que teve início em 2005 com vários desdobramentos, dentre eles: a construção 

de novas unidades de ensino, a transformação do CEFET Paraná em Universidade 

Tecnológica do Paraná, a criação do Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação de Jovens e Adultos – PROEJA e a criação do Catálogo 
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Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia. Na segunda fase de expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica, em 2007, havia a previsão de construção de 

mais unidades de ensino e como meta de que, até o ano de 2010, seriam cerca de 354 

unidades, contemplando as diferentes regiões do país com a oferta de cursos de nível técnico, 

superior e de pós-graduação, alinhados com as necessidades locais e visando o 

desenvolvimento local e regional do país. (BRASIL, 2007) 

A expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica pode ser 

analisada no âmbito das estratégias políticas do governo brasileiro, visando a 

desconcentração regional de atividades ligadas à educação, ciência e tecnologia combinadas 

com a política de industrialização e articulada com os arranjos produtivos locais. Todo esse 

esforço pode ser entendido como uma tentativa de amenizar os efeitos das desigualdades 

sociais no país. O projeto de expansão representa a oportunidade de fortalecimento do estado 

diante da criação de novas unidades de educação em municípios, sobretudo nas regiões norte 

e nordeste, que historicamente receberam menor quantidade de investimentos públicos e, 

constantemente, ficaram à margem da política educacional em relação às regiões sul e 

sudeste. Com a implantação de novas unidades, pressupõe-se a ocorrência de investimentos 

em infraestrutura, pessoal e custeio de forma que se ampliam as oportunidades para 

realização do ensino, da pesquisa e da extensão. A política de expansão contribuiu para que 

fossem executados diferentes projetos e programas que articulam educação, ciência, 

tecnologia e inovação. 

O projeto de expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica - 

EPT representa um esforço na destinação recursos visando a estruturação da política de 

educação profissional em regiões historicamente desprovidas da atenção do estado.  

Embora isso revele um dos aspectos relevantes da aplicação das medidas 

neodesenvolvimentistas diante da relação trabalho e educação, as contradições inerentes ao 

Neodesenvolvimentismo, podem ter afetado a proposta de expansão, demonstrando 

incertezas diante das estratégias adotadas.  Por meio de dados, procuramos demonstrar como 

a expansão visava ampliar o acesso à educação e reforçou a vinculação da formação para o 

trabalho nas diferentes regiões do país. Entretanto, os mesmos dados carecem de crítica na 

medida em que, evidenciam a permanência de um quadro de desigualdades sociais e 

regionais, por exemplo, no que se refere ao número de matrículas, à distribuição de unidades, 

aos cursos e aos recursos disponibilizados.  

A discussão procura apontar a seguinte contradição: embora a expansão da Rede 

Federal seja o resultado de uma medida neodesenvolvimentista que avança no sentido de 
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promover a interiorização da política de educação profissional, as dificuldades históricas e 

culturais diante da diminuição das desigualdades sociais persistem. Diante disso, se constrói o 

cenário de limites e desafios da política de educação profissional.  

 

5.1 A questão regional no Brasil e a política de educação 

A questão regional foi tratada até a segunda guerra mundial para classificar e 

designar os países diante da condição de civilização. A alocação de atividades agrícolas e 

atividades industriais nas regiões serviu para influenciar e determinar o grau de 

desenvolvimento das nações. Após a segunda guerra mundial a preocupação com o 

planejamento de políticas regionais visando o desenvolvimento, sobretudo com a organização 

de cidades, passa a ser uma necessidade constante. O planejamento regional é uma exigência 

diante da constituição de espaços urbanos, do enfrentamento aos problemas sociais e da 

atuação no controle das desigualdades sociais e políticas. A regionalização dos países perante 

a relação centro-periferia, da divisão internacional do trabalho, do desenvolvimento 

tecnológico e científico apontam para uma constante preocupação em torno da organização 

da geopolítica mundial e, nesse sentido, o planejamento regional assume um papel relevante. 

(DINIZ, 2009) 

Do ponto de vista acadêmico, o planejamento regional é intensamente debatido, 

sobretudo quando as cidades se tornam objeto de estudo e algumas discussões se destacam na 

tentativa de explicar as relações sociais do fenômeno (Castells e Hall, 1994 e Putnam, 1993). 

Em decorrência das investigações, surge, de um lado, o esforço de traçar políticas de 

desenvolvimento regional e, de outro lado, um empreendimento teórico sobre a questão das 

desigualdades regionais diante da concentração populacional, de recursos e de atuação do 

Estado.  A dinâmica de integração da economia mundial recoloca sob a ótica teórica a 

questão regional por problematizar as fronteiras nacionais e refletir no fluxo comercial 

internacional que passa a ser enxergado sob a lógica das regiões. As economias dos países se 

aglomeram ou se distanciam levando em consideração elementos externos e regionais que 

interferem na política econômica interna. Surgem, nesse sentido, escolas de pensamento, 

metodologias e técnicas de diagnóstico e de planejamento visando uma intervenção mais 

efetiva no sentido de alcançar o desenvolvimento. Estas vertentes vão subsidiar as investidas 

dos países diante da busca pelo desenvolvimento visando a superação dos limites regionais. 

No Brasil, o pensamento de Celso Furtado recebe influência direta nesse sentido e suas 

reflexões orientam um diagnóstico das desigualdades sociais do país e preveem uma proposta 

de planejamento visando alcançar o desenvolvimento da nação. 
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 A questão regional brasileira é objeto de preocupação desde o século XIX e, 

embora não seja tratada nestes termos, já se manifestava uma inquietação em torno de 

questões de problemas sociais provenientes da seca na região nordeste e no que diz respeito à 

ocupação do território da Amazônia. Foram criadas comissões e instituições que representam 

a intervenção do Estado no sentido de amenizar os problemas da época.  

No entanto, somente a partir do século XX serão criadas instituições 

especificamente para pensar um planejamento da região frente as dificuldades encontradas, 

quando ocorre, por exemplo, a criação do Departamento Nacional de Oras contra as Secas - 

DNOCS em 1945.  Algumas ações foram empreendidas no sentido de criar hidrelétricas, criar 

açudes visando o controle das secas, além do esforço previsto na Constituição Federal de 

1946 de vincular dotações orçamentárias específicas para promover o desenvolvimento das 

regiões norte e nordeste.  Nesse sentido foram criados: em 1948, a Comissão de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF; em 1951, o Banco do Nordeste 

do Brasil – BNB, como um órgão importante para o financiamento de ações voltadas para o 

desenvolvimento das regiões do Norte e Nordeste; em 1959, a Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE; e em 1966, a Superintendência do 

Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM. Dentre os objetivos destas instituições, estava 

prevista a realização de diagnósticos e levantamentos para propor ações visando o 

planejamento regional do país, o combate aos problemas sociais, principalmente associados à 

seca e as disparidades regionais. (DINIZ, 2009) 

A contribuição de Celso Furtado foi extremamente relevante para se pensar as 

desigualdades entre as regiões brasileiras dado que o seu estudo sobre desenvolvimento e 

subdesenvolvimento trouxe elementos teóricos e metodológicos que permitem entender os 

problemas sociais da sociedade brasileira como resultado de um processo histórico, 

econômico e estrutural.  

No pensamento de Celso Furtado (1961), o subdesenvolvimento não pode ser 

visto como sinônimo de atraso econômico em relação ao desenvolvimento e sim, como 

resultado de um conjunto de questões estruturais gerais, do capitalismo mundial que fazem 

parte do processo histórico de colonização da sociedade brasileira e de formação da economia 

brasileira, que se tornam causalidades ou externalidades ao processo de desenvolvimento do 

país. Na análise do autor, os ciclos de desenvolvimento econômico do Brasil, marcados pela 

produção do açúcar na região Nordeste, pelo ouro e diamante nos estados de Minas gerais, 

Goiás e Mato Grosso, e pelo café na região Sudeste, estariam diretamente relacionadas com 

os movimentos de ocupação territorial do país que deram origem ao mapa do Brasil nas 
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configurações atuais. A forma como ocorreram os sucessos e os fracassos desses ciclos 

econômicos foi fundamental para direcionar a movimentação e a migração populacional no 

país. Estes processos migratórios foram acompanhados por questões econômicas que 

influenciam a estrutura de desenvolvimento do país, principalmente porque estão 

relacionados com a demanda de força de trabalho, com a busca por alimentos, com a 

disponibilidade de matérias-primas e com a expansão da malha ferroviária. (FURTADO, 

1964) 

Este processo foi fundamental para promover a integração das regiões brasileiras 

e criar uma “unidade” econômica. No entanto, esta integração é marcada pela dualidade 

centro-periferia que, 

trazia o germe dos problemas que hoje estamos enfrentando, pois reproduzia o 

mesmo esquema de divisão geográfica do trabalho que viciara todo o 

desenvolvimento da economia mundial, com suas metrópoles industrializadas e 

colônias de matérias-primas. (FURTADO, 1959a, p. 12) 

 

 

No âmbito da CEPAL, Celso Furtado foi convidado a realizar um diagnóstico 

relativo ao desenvolvimento no país e, diante disso, pôde contribuir com o planejamento para 

o desenvolvimento regional do Brasil. No diagnóstico, são apontadas as razões do 

subdesenvolvimento do país e quais seriam as soluções ou as estratégias para superar essa 

desigualdade regional. Primeiramente, a ideia de que subdesenvolvimento seria uma etapa do 

desenvolvimento econômico é recusada, demonstrando que o desenvolvimento é resultado de 

um processo histórico, cultural e estrutural.  De um lado, a economia brasileira era 

predominantemente agrícola e, mesmo tendo acabado com o trabalho escravo, formalmente 

mantinha relações de trabalho numa forma pré-capitalista (a exemplo da “meia” na 

produção), baseada na subsistência do trabalhador.  Por outro lado, o crescimento 

demográfico diante da demanda de alimentos e animais de carga cria condições para uma 

economia exportadora que acaba provocando a migração populacional para os grandes 

centros da região Sudeste. No Brasil, passa a existir uma estrutura agrária precária, com força 

de trabalho pré-capitalista voltada para a subsistência, ao passo que ocorre uma expansão 

demográfica e populacional envolvendo o progresso técnico, relações mercantis e tentativas 

de exportação. É neste contraste que se evidenciam as desigualdades sociais entre as regiões 

brasileiras, sobretudo a relação de oposição entre as regiões Norte e Nordeste e as regiões Sul 

e Sudeste. (FURTADO, 2009) 

Perante as disparidades existentes entre as regiões, Furtado (1967) passa a utilizar 

o termo “centro-periferia” para diagnosticar a relação e os vínculos entre as regiões Nordeste 
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e Centro-Sul. A solução proposta por ele para modificar a relação centro-periferia entre as 

regiões brasileiras seria a de investir em uma política massiva de industrialização que pudesse 

compensar as diferenças de investimentos entre as regiões. Nesse sentido, a industrialização 

da região Nordeste seria a única alternativa viável para compensar o baixo nível de renda da 

região e, com o progresso técnico, essas regiões obteriam condições de se desenvolver. As 

tentativas de reforçar a política de industrialização do país fortaleceram a burguesia nacional 

e, por isso, a ideia foi bem aceita pelos empresários no Brasil que, com o apoio e 

investimento do estado, se inclinaram para a industrialização visando o desenvolvimento.  

Depois de reinterpretar a teoria do desenvolvimento regional, Furtado (1967) 

busca superar a noção de região e passa a tratar em termos de uma estrutura espacial. O autor 

tenta demonstrar que existe uma articulação intersetorial e inter-regional no processo de 

desenvolvimento e que isso remete a uma complexidade das relações entre os agentes e os 

atores que estão no território. Aponta para uma questão da hierarquia na relação entre os 

atores e que essa hierarquia vai ser determinante para ocorrer o desenvolvimento em um 

espaço ou em outro.  O papel das cidades, dos grandes centros e o elemento urbano na 

estrutura espacial se constituem em variáveis importantes para comandar a formação dos 

territórios. Assim, as desigualdades sociais se tornam o resultado diante da forma como se 

interagem os atores, os agentes, de como se distribuem os recursos nos territórios. 

(FURTADO, 1967) 

A alocação das indústrias no país é vista como determinante para continuar ou 

descontinuar as ações regionais, e esta locação está diretamente relacionada com políticas 

macroeconômicas e com a organização do país em relação a divisão internacional do 

trabalho. Para Celso Furtado (1967), as mudanças espaciais ou as mudanças inter-regionais 

dependem de quatro fatores: 1. O crescimento econômico que aumenta a possibilidade de 

desenvolver uma região. 2. A quantidade de novos planejamentos distribuídos dentro dos 

territórios. 3. As propostas de planejamento não dependentes de insumos de matérias-primas. 

4. Das economias de escala nas quais se ampliam com progresso técnico. 10 Seria necessário 

um novo ordenamento do território levando em consideração questões econômicas, questões 

territoriais, questões sociais e questões políticas.  E para se fazer um novo ordenamento do 

território é imprescindível dispor de infraestrutura, especialmente de transporte, nova 

organização da rede urbana em que os fluxos de integração e de migração convergem para o 

                                                           
10 Diante do estudo de Celso Furtado, seria necessário superar a distribuição regional brasileira da forma como 

está estruturada e, seria necessário repensar a estrutura espacial conforme critérios econômicos, ambientais e 

políticos. Seria preciso uma nova regionalização do país para além das cinco macrorregiões. 
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desenvolvimento e para promover a desconcentração das regiões centrais. Para alcançar essa 

mudança no fluxo espacial e regional dos territórios, torna-se relevante observar, além das 

questões de infraestrutura, os avanços no campo da educação, da ciência e da tecnologia que 

são colocados como base estrutural para assegurar avanço científico e tecnológico que 

servem como ferramenta para alcançar uma maior soberania econômica e política.  

Para além do discurso que esta ideia representa no sentido de elevar o papel da 

educação para a promoção do desenvolvimento, existe o fato de que a desigualdade social nas 

regiões brasileiras é evidente e que os investimentos na política de educação profissional, 

desde o ano de 2003, indicam um esforço para desconcentrar os recursos para as regiões 

historicamente desprovidas destas condições. As ideias de Celso Furtado possuíam um 

caráter reformista e modernizador e sofreram influência das visões keynesianas de 

intervenção do estado para amenizar os problemas sociais e econômicos, além de defender o 

planejamento como uma solução para se alcançar a democracia e a justiça social. Neste 

aspecto é que nós podemos perceber que o Neodesenvolvimentismo brasileiro vivenciado a 

partir do ano de 2003 buscou replicar esses princípios do pensamento de Celso Furtado. 

As estratégias neodesenvolvimentistas empregadas no Brasil, a partir do ano de 

2003, apontam na direção da desconcentração regional para amenizar as desigualdades 

sociais, e a expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica - EPT pode ser 

vista como um esforço de mudar o desenho dos fluxos macroespaciais no que diz respeito à 

ciência, tecnologia e inovação. Criar instituições de educação nos estados da região Norte e 

Nordeste, inexistentes em municípios décadas anteriores, consiste numa tentativa de ampliar 

o acesso à educação e gerar uma desconcentração da produção do conhecimento e da 

tecnologia que anteriormente estavam concentradas nas regiões Sul e Sudeste. No ano de 

2007, o governo brasileiro lançou o Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, cujo 

objetivo era o de modificar os resultados da educação brasileira diante da proposta de 

desenvolvimento do país. Um conjunto de programas e medidas foi implementado no âmbito 

da Educação Básica, da Alfabetização e Educação Continuada, Educação Superior e da 

Educação Profissional e Tecnológica. 

A política de educação profissional se destaca na relação com o desenvolvimento 

regional por existir uma tentativa de integrar educação, ciência e tecnologia com a dinâmica 

sócio produtiva, desdobrando-se em programas de qualificação do trabalhador e visando a 

geração de emprego e renda, prioritariamente em regiões cujos indicadores sociais e 

econômicos eram baixos. Nesse sentido, o PDE aponta que, 
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Possibilitar o acesso ao conhecimento, seja pela educação ou pela pesquisa, é 

condição primordial para a inclusão territorial, para a competitividade das regiões, 

para a promoção, enfim, do desenvolvimento regional participativo, includente e 

justo, protagonizado pelos atores locais a partir da valorização das potencialidades 

endógenas. Em última análise, cidadania regional significa muito mais do que o 

resgate da dívida histórica da sociedade brasileira com parte significativa do seu 

território; representa o “alargamento” do país, a expansão social e econômica da 

nação para a construção de um Brasil mais rico, justo, coeso e solidário. (BRASIL, 

2010, p.45) 

 

 

As medidas planejadas e desencadeadas na sequência se justificam sob o discurso 

da tentativa de amenizar as desigualdades sociais e regionais, o que implica, necessariamente, 

efetuar um conjunto de mudanças no campo da formação profissional. 

 

5.2 A expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica - EPT 

O projeto de expansão da Rede federal se baseia na justificativa de que, desde o 

ano de 1909 até o ano de 2002, foram construídas somente 140 escolas técnicas no país. As 

figuras a seguir revelam a trajetória histórica de ampliação e interiorização da formação 

profissional no Brasil. 

 

Figura 2 - Escolas da Rede Federal de EPT criadas de 1909 a 1926 

 

Fonte: Blog do Planalto. Disponível em: <http://blog.planalto.gov.br/educacao-profissional-eestrategica-para-o-

desenvolvimento-do-pais/>. Apud MATTOS, 2013. 

 

As 27 escolas criadas entre os anos de 1909 e 1926 representam um cenário de 

mudanças na dinâmica populacional do país diante da migração e da concentração 

populacional do país nos grandes centros que se formavam. O principal objetivo destas 

escolas seria o de assistir aos filhos da classe trabalhadora, oferecer uma instrução para o 

trabalho nas configurações da sociedade da época e, enfim, realizar o ensino de um ofício.  

No final da década de 1930, as Escolas de Aprendizes Artífices foram 

transformadas em Liceus Industriais, acompanhando o contexto de industrialização do país. 
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Entre os anos de 1930 e 1955, 29 escolas foram criadas para ofertar principalmente, o ensino 

industrial e qualificar a força de trabalho brasileira para atender as demandas da produção.  

O ensino industrial no Brasil passa a ter um papel importante diante da lógica 

nacional-desenvolvimentista vigente desde a década de 1940 e, a partir do ano de 1959, as 

Escolas Industriais e Técnicas adquirem status de autarquias. No total, até o ano de 1969, 

haviam sido criadas 23 escolas. 

 

Figura 3 - Escolas da Rede Federal de EPT criadas de 1956 a 1969 

 

Fonte: Blog do Planalto. Disponível em: http://blog.planalto.gov.br/educacao-profissional-eestrategica-para-o-

desenvolvimento-do-pais/ apud MATTOS, 2013. 

 

Desde então, a formação profissional no Brasil, encontra-se sob a influência da 

teoria do capital humano e sofre interferências de capital estrangeiro que visava o apoio à 

industrialização do país, incluindo o apoio às reformas no sistema educacional, a exemplo 

dos acordos internacionais provenientes da parceria MEC / USAID. A partir do ano de 1980, 

a dinâmica política e econômica do país novamente gera interferências no campo da 

formação profissional e, mesmo diante do avanço das ideias neoliberais que afetam o projeto 

desenvolvimentista vigente, 19 novas escolas são criadas até a década e 1990.   

 

 

Figura 4 - Escolas da Rede Federal de EPT criadas de 1970 a 1990 
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Fonte: Blog do Planalto. Disponível em: http://blog.planalto.gov.br/educacao-profissional-eestrategica-para-o-

desenvolvimento-do-pais/ apud MATTOS, 2013. 

 

Na década de 1990 até o ano de 2002, foram criadas somente 41 escolas, uma vez 

que a atuação do governo brasileiro diante da educação e, especialmente no campo da 

formação profissional, se pautava nos princípios neoliberais, marcada pela redução de 

investimentos e sucateamento das estruturas disponíveis. Um marco importante foi a criação 

do Sistema Nacional de Educação Tecnológica, que consagra a tentativa de adequação da 

política de educação profissional diante das demandas do mercado de trabalho no contexto 

globalizado. 

 

Figura 5 - Escolas da Rede Federal de EPT criadas de 1992 a 2003 

 

/Fonte: Blog do Planalto. Disponível em: http://blog.planalto.gov.br/educacao-profissional-eestrategica-para-o-

desenvolvimento-do-pais/ apud MATTOS, 2013. 

 

Com a mudança política ocorrida a partir do ano de 2003, diante das orientações 

neodesenvolvimentistas, a expectativa era a de que o governo brasileiro pudesse expandir e 

interiorizar a política de educação profissional no país. Entre os anos de 2003 a 2009 foram 

inauguradas mais 62 escolas, e até o ano de 2018, foram construídas mais de 500 novas 

unidades de ensino.  

A construção de novas unidades de ensino representa não somente a ampliação da 
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política de educação profissional, mas um conjunto de medidas combinadas numa rede de 

ações visando promover o desenvolvimento das regiões atendidas. O processo de construção 

envolve políticas de infraestrutura, logística e transporte, pressupõe contratações de pessoal, 

se relaciona com a microeconomia local ao incentivar a atividade econômica e estimula o 

consumo no âmbito dos municípios. De acordo com o MEC, na primeira fase do plano de 

expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, iniciada no ano de 2005, 

 

 

A prioridade foi a construção de escolas em unidades da federação ainda 

desprovidas destas instituições, como Acre, Amapá, Mato Grosso do Sul e Distrito 

Federal, além da instalação de instituições federais de educação profissional nas 

periferias de grandes centros urbanos e municípios do interior.” (BRASIL, 2018) 

 

 

Os critérios para selecionar os lugares onde seriam construídas unidades da Rede 

Federal demonstram a tentativa de desconcentração regional visando a redução das 

desigualdades e disparidades educacionais na medida em que foram privilegiados municípios 

que ainda não dispunham de unidades federais de ensino e que estavam localizados distantes 

de municípios de porte maior ou dos grandes centros. 

 

Quadro 3 – Critérios de escolha dos lugares dos novos campi por fase da expansão 
 

Fase da Expansão  Critérios 

Fase I (2003 a 2010) 

a) Proximidade da escola aos arranjos produtivos instalados em níveis local e regional; 

b) Importância do município para a microrregião da qual faz parte; 

c) Valores assumidos pelos indicadores educacionais e de desenvolvimento 

socioeconômico; 

d) Existência de potenciais parcerias para a implantação da futura unidade; 

e) Atender a pelo menos uma das três seguintes diretrizes: e.1) estar localizada em uma 

Unidade da Federação que ainda não possui instituições federais de educação profissional 

e tecnológica instaladas em seu território; e.2) estar localizada em alguma das regiões mais 

distantes dos principais centros de formação de mão de obra especializada; e.3) nos casos 

em que o município selecionado pertencer a uma região metropolitana, a escola deverá 

estar situada nas áreas de periferia. 

Fase II (2011/2012) 

a) Distribuição equilibrada das novas unidades (distância mínima de 50 km entre os novos 

campi);  

b) Cobertura do maior número possível de mesorregiões; 

c) Sintonia com os arranjos produtivos locais; 

d) Aproveitamento de infraestrutura física existente; 

e) Identificação de potenciais parcerias. 

Fase III (2013/2014) 

a) População dos Estados em relação à população total do Brasil; 

b) Presença das redes federal e estadual de educação profissional e tecnológica nos estados 

(esta última apoiada pelo Programa Brasil Profissionalizado); 

c) Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de cada Estado; 

d) Jovens de 15 a 24 anos cursando os últimos anos do ensino fundamental (6º ao 9º ano) 

em relação à população jovem do Estado; 

e) Número de mesorregiões e municípios presentes em cada unidade da Federação. 
Fonte: TCU, 2012.  

A proposta de expansão representa o esforço de estabelecer uma relação direta 



160 

entre educação, ciência e tecnologia, com as demandas locais do setor produtivo e do 

mercado de trabalho alinhada com o projeto neodesenvolvimentista em execução. O critério 

referente a “Proximidade da escola aos arranjos produtivos instalados em níveis local e 

regional” coaduna com a tese de interação entre o sistema educativo e o sistema produtivo 

diante da organização das políticas educacionais. A necessidade de um trabalhador 

polivalente para atender as demandas de qualificação para ocupar os postos de trabalho 

disponíveis submete a escolha dos cursos e o perfil dos currículos ao conjunto de demandas 

da esfera produtiva. 

O critério utilizado demonstra a forte vinculação das estratégias de formação com 

o mundo do trabalho. De um lado, este fato pode ter sido benéfico: a) para o trabalhador que 

logrou a oportunidade de agregar valor à sua força de trabalho por meio da formação obtida; 

b) para os municípios com o estímulo da microeconomia local e para a regiões de forma 

geral. Entretanto, o atrelamento da política de educação profissional com as demandas 

produtivas representa riscos de a formação permanecer subordinada aos interesses do capital 

e desprivilegiar áreas tão importantes quanto as que foram estimuladas, pelo simples fato de 

não serem rentáveis à região.    

De acordo com o Relatório de Auditoria do Tribunal de Contas da União - TCU 

(2012), é possível demonstrar que o projeto de expansão da Rede Federal buscou distribuir as 

unidades da Rede Federal entre as regiões do país. Uma das diretrizes aponta que a 

construção de novas unidades deveria “estar localizada em alguma das regiões mais distantes 

dos principais centros de formação de mão de obra especializada”. Historicamente, a política 

educacional brasileira esteve concentrada próximo às capitais e, sobretudo, alocada nas 

regiões Sul e Sudeste. Com a adoção deste critério, buscou-se estender e dispersar as 

unidades no âmbito do território brasileiro, e elevar o número de unidades principalmente nas 

regiões Norte e Nordeste.  

 

Tabela 1 – Quantitativo de campus da Rede Federal, por Região e fase de expansão 

 

Fase Norte  Nordeste  
Centro-

oeste  
Sudeste  Sul  Total 

Pré-existentes  13  49  11  39  28  140 
2003-2010  18  68  21  66  41  214 
2011-2012  8  25  18  18  19  88 
2013-2014  14  52  14  23  17  120 
Total  53  194  64  146  105  562 
Fonte: TCU, 2012. 

Observa-se que no decorrer das fases da expansão existe um aumento 
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exponencial do número de “campis” dispostos pelas regiões do país, triplicando em alguns 

caso a quantidade de unidades. No entanto, embora exista o crescimento, as desigualdades 

entre as regiões permanecem em relação ao volume total. 

Na segunda fase da expansão, a partir do ano de 2007,  

 

 

A Setec/MEC estabelece como meta a criação, em quatro anos, de mais 150 novas 

instituições federais de educação tecnológica no marco do Plano de Expansão da 

Rede Federal de Educação Tecnológica. As instituições foram distribuídas nos 26 

estados e no Distrito Federal, contemplando 150 municípios diferentes escolhidos 

pelo próprio MEC e mediante manifestação de interesse por parte das prefeituras 

municipais. (BRASIL, 2018) 

 

 

De acordo com o TCU (2012), “85% das escolas/campi estarão fora das capitais 

estaduais, o que reforça a preocupação com a interiorização da rede. Outro dado reforça essa 

constatação: 176 campi estão em municípios com menos de 50.000 habitantes e, destes, 45 

estão em municípios com menos de 20.000 habitantes.” (TCU, 2012, p.9) Este dado expressa 

claramente a tentativa de privilegiar municípios de pequeno porte e o esforço de equilibrar os 

recursos entre as regiões. Sob o discurso de ampliar o acesso à educação, esta estratégia 

buscou oportunizar a estudantes de municípios longínquos uma infraestrutura voltada para a 

educação profissional que anteriormente só era possível com o deslocamento para os grandes 

centros urbanos. 

O mapa a seguir, revela a dispersão das unidades entre as regiões brasileiras 

levando em consideração que somente até o ano de 2010, o número de escolas passou de 140 

preexistentes para 354 campis.    
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Figura 6 – Mapa da expansão da Rede Federal até 2010 

 

Fonte: MEC / Centenário da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, 2010. 

 

A representatividade da unidades de ensino nas regiões do país, revela a aplicação 

e uma medida neodesenvolvimentista combinada com outras estratégias políticas e 

econômicas do estado brasileiro, apoiadas na coalisão de forças composta pelo segmento da 

burguesia nacional que demanda qualificação da força de trabalho e pelo segmento de 

trabalhadores urbanos e rurais, muitos deles desempregados, subempregados ou 

“autônomos”. 

Com o objetivo de contribuir com a redução das desigualdades sociais e 

regionais, a alocação das unidades federais acompanhou o Produto Interno Bruto - PIB das 

microrregiões e, nesse sentido, há um esforço de concentrar a distribuição de novas unidades 

na região Nordeste que possui o menor PIB no ano de 2009. 
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Figura 7 – Distribuição das unidades da Rede Federal na Região Nordeste x PIB 2009 

(R$) 

 

                  Fonte: TCU, 2012. 

 

Ao privilegiar regiões com PIB baixo, para a instalação das novas unidades, fica 

evidente o caráter neodesenvolvimentista postulando a defesa de que ampliar o acesso à 

educação pode colaborar para a elevação das taxas de crescimento e contribuir para o 

desenvolvimento regional. 

Na segunda fase da expansão da Rede de Educação Profissional e Tecnológica, o 

governo brasileiro destinou um volume vultoso de recursos se comparados com estratégias 

anteriormente efetuadas, visando criar/fortalecer toda a infraestrutura da política de educação 

profissional no Brasil. Os investimentos realizados no período apontam para a atuação do 

estado diante de uma proposta neodesenvolvimentista, agindo como catalisador do 

desenvolvimento nas regiões, visto que os recursos aplicados no campo educacional, 

contemplam diferentes áreas e estimulam a atividade econômica local e regional. Tal 

destinação, concentrada na região Nordeste, pode ser interpretada como uma tentativa de 

compensação pelas diferenças históricas entre as regiões no que diz respeito aos 

investimentos do governo brasileiro que, prioritariamente, se concentram nos grandes 

centros. É inegável o fato de que o projeto de expansão proporcionou o aumento no volume 

de recursos aplicados na região Nordeste. De igual maneira, não se pode negligenciar que 

embora tenha se configurado um crescente investimento, a desigualdade entre as regiões 
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permanece. 

Ainda que a Rede Federal de Educação represente um percentual mínimo em 

relação à formação profissional no Brasil, desenvolvida por outras instituições ligadas às 

esferas estaduais, municipais e na iniciativa privada, o que merece destaque nesta 

investigação, consiste no fato de que a influência neodesenvolvimentista a partir o ano de 

2003 até o ano de 2015, no campo educacional possibilitou a ampliação, a estruturação e a 

interiorização da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica – EPT. Diferente da 

influência neoliberal dos anos de 1990, no campo da educação que aponta para a 

concentração de matrículas e cursos no setor privado em detrimento do setor público. 

Os registros que se tem a respeito da formação profissional, no período que 

corresponde à década de 1990, estão incluídos no Censo Escolar ou no Censo da Educação 

superior. Embora não seja possível para este período, separar dentre os registros, somente os 

dados referentes à formação profissional, vale destacar de forma geral a as informações do 

ensino médio e do ensino superior. No referido período, a quantidade de estabelecimentos de 

ensino e o número de matrículas no setor privado é muito maior em relação ao setor público 

federal, demonstrando as prioridades e as influências do governo brasileiro à época.  

 

Tabela 2 - Número de Estabelecimentos que oferecem o ensino médio - 1995 

Unidade da Ensino Médio 

Federação Total Federal Estadual Municipal Particular 

Brasil 15.357 139 9.342 1.144 4.732 

             Fonte: Tabela adaptada / MEC/INEP/SEEC/CENSO ESCOLAR 

 

Nas tabelas 2 e 3, está registrada a quantidade de unidade escolares conforme as 

modalidades de ensino distribuídas na rede pública e na rede privada. Destacamos para a 

quantidade de estabelecimentos que oferecem o ensino médio no âmbito do poder público 

federal (139) em relação à enorme quantidade de estabelecimentos particulares (4.732). O 

mesmo ocorre em relação ao ensino superior na rede pública federal (57) e na rede privada 

(684), apontando para a conexão e influência da perspectiva neoliberal no campo da 

educação, reforçando a subordinação do sistema educativo com o sistema produtivo em 

atenção ás demandas do capital. (INEP, 1996) 
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Tabela 3 -  Número de Instituições de Ensino Superior por Natureza e Dependência 

Administrativa, segundo a Unidade da Federação - 1995 

Unidade Instituições 

da Federação Total Total Universidades 

Estabelecimentos Isolados, 

 Federações e Integradas 
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lar 

Brasil 894 57 76 77 684 135 39 27 6 63 759 18 49 71 621 

Fonte: Tabela adaptada / MEC/INEP/SEEC/CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

No ano de 2002, já é possível encontrar registros específicos da quantidade de 

estabelecimentos de Educação Profissional em Nível Técnico e a relação entre o setor público 

federal (139) e o setor privado (1750), evidenciando a permanência da disparidade entre as 

esferas. Em termos do número de matrículas, as instituições federais contavam no período 

com 72.249 estudantes matriculados na modalidade de ensino e a rede privada possuía 

285.899 registros. (INEP, 2002) 

Levando em consideração o mesmo ano de 2002, a quantidade de 

estabelecimentos de ensino superior, apresenta um aumento em todas as esferas, entretanto 

quando estabelecemos a comparação entre a rede pública federal e a rede privada, a diferença 

é substancial. São 73 unidades federais de ensino que registram 531.634 matrículas e 1.442 

escolas da rede privada totalizando 2.428.258 matrículas. (INEP, 2003) 

Estas informações são relevantes porque servem para evidenciar o 

comportamento do estado brasileiro diante da relação trabalho e educação sob a influência 

dos pressupostos do Neoliberalismo, na medida em que revela a estratégia de mínima 

intervenção do estado em relação à formação do trabalhador e confere ênfase no processo de 

transformação do campo educacional num mercado competitivo. 

Nesse sentido, o projeto de expansão da Rede Federal pode ser entendido como a 

ampliação do papel do estado brasileiro que, numa perspectiva neodesenvolvimentista, eleva 

a quantidade de escolas federais, envolvendo o aumento na destinação de recursos públicos 

para a educação.   
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Figura 8 – Valores empenhados no Programa de Desenvolvimento da Educação 

Profissional e Tecnológica, de 2008 a 2011 

 

              Fonte: TCU, 2012. 

 

Até o final da segunda fase de expansão, foi crescente a destinação de recursos 

visando a infraestrutura e o funcionamento das unidades responsáveis pela execução da 

política de educação profissional. A terceira fase do projeto de expansão, desde o ano de 

2011,  

Estabeleceu um projeto de criação de 208 novas unidades até 2014, permanecendo 

o propósito de superação das desigualdades regionais e na viabilização das 

condições para acesso a cursos de formação profissional e tecnológica como 

ferramenta para melhoria de vida da população. (BRASIL, 2018) 

 

Nesta etapa, deu-se continuidade às ações previstas anteriormente e, em algumas 

regiões do país, o número de escolas cresceu até três vezes mais em relação à quantidade de 

unidades pré-existentes. Houve um aumento inclusive na destinação de recursos para a 

conclusão das obras nestas regiões.   

No que se refere à comparação entre a rede privada e a rede pública federal, a 

educação profissional ainda mantém uma distribuição desigual na quantidade de 

estabelecimentos de ensino e quanto ao número de matrículas. De acordo com o Censo da 

Educação Básica do ano de 2016, o total de 627 estabelecimentos de ensino ofereciam a 

educação profissional na rede federal, equivalendo a 343.986 matriculas. Já as instituições de 

ensino do setor privado, totalizavam 3.195 unidades, correspondendo a 762.224 matrículas 

registradas. No que se refere ao ensino superior no mesmo ano de 2016, a quantidade de 

unidades federais sobe para 107 com cerca de 1.249.324 matrículas e o número de 

estabelecimentos na rede privada é de 2.111, totalizando 6.058.623 matrículas. (INEP, 2017) 
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Se comparados em relação ao período que vai do ano de 1992 ao ano de 2002, 

contata-se que:  houve um aumento na quantidade de estabelecimentos e na quantidade de 

matrículas de ambas as esferas com acentuado crescimento no setor privado. Entretanto, o 

que queremos evidenciar nesta investigação consiste no fato de que houve no período que 

compreende o ano de 2003 até o ano de 2015 uma tentativa de aproximação do número de 

estabelecimentos de ensino e do número de matrículas na rede pública federal, demonstrando 

um esforço de ampliação do papel do estado perante a política de educação de forma geral e 

em especial a educação profissional. Embora o setor privado apresente um crescimento no 

número de estabelecimentos e na quantidade de matrículas em ambos os períodos (veremos 

adiante), o que fica evidente é que existe a tentativa do governo brasileiro desde o ano de 

2003, de investir nas unidades de ensino federais. 

Nesse sentindo, o resultado do plano de expansão e da interiorização das 

instituições federais de educação profissional e tecnológica, no ano de 2018, atinge 659 

unidades distribuídas entre as regiões do país, dentre as quais, 643 já se encontram em 

funcionamento, representando um número maior de unidades que o previsto incialmente. 

 

Figura 9 – Mapa da Rede Federal de Educação Profisional e Tecnológica – EPT- 2018  

 

Fonte: MEC / SETEC (2018) disponível em http://portal.mec.gov.br/setec-secretaria-de-educacao-profissional-

e-tecnologica, Acesso em 12/02/2019. 

 

De acordo com o mapa, é possível afirmar que a expansão da Rede Federal ocorre 
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sob os parâmetros neodesenvolvimentistas, fundamentada no discurso de ampliação do 

acesso à educação. Entretanto, convive com desafios e dificuldades relacionadas com as 

condições de permanência dos estudantes nos cursos, a dificuldade de absorção dos técnicos e 

profissionais no mercado de trabalho, a quantidade de docentes e técnicos nas instituições, a 

qualificação dos docentes mediante as modalidades de ensino, enfim, a manutenção das 

estruturas dos campi de forma geral. 

Desde o ano de 2007, com o Programa Nacional de Desenvolvimento Regional – 

PNDR, foram desencadeadas as medidas em diferentes esferas da estrutura produtiva, na 

gestão das cidades, na infraestrutura, na logística, na indústria, no campo da ciência 

tecnologia e inovação e, no campo da educação visando uma ação estratégica de 

desenvolvimento do país. Cada uma destas áreas precisa de estratégias ao passo que possuem 

dificuldades para alcançar o desenvolvimento regional. Por exemplo, uma das limitações 

consiste na taxa de cobertura de ensino médio que ainda é baixa, especialmente nas regiões 

Norte e Nordeste. Além disso, os apontamentos em torno dos diferenciais de qualidade de 

ensino e a oferta de educação profissional e tecnológica que ocorre de forma diferente entre 

as regiões. (INEP, 2018) 

Para acompanhar as metas de promoção do desenvolvimento regional, passou-se 

a adotar um cálculo de referência de custo-aluno para medir e acompanhar as metas no 

âmbito da Rede Federal. O objetivo era garantir que os recursos federais aplicados com base 

neste indicador de custo-aluno obtivessem realmente um resultado efetivo diante da 

distribuição entre os estados, sobretudo os das regiões Norte e Nordeste. 

 

Figura 10 - Relação gasto x matrícula na Rede Federal - 2017 

 

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha (BRASIL, 2018) 

 

O Gasto Corrente por matrícula é calculado com base no conceito de “Matrícula 

Equivalente” nos cursos das instituições da Rede Federal de Educação Profissional e 
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Tecnológica e serve para demonstrar a tentativa de investimentos por parte do governo 

brasileiro nas diferentes regiões do país numa escala crescente desde o ano de 2013. Observe, 

que no decorrer dos anos seguintes, a destinação de recursos dobrou tanto no volume total, 

quanto se considerarmos as regiões do país. No entanto, na distribuição dos recursos, ainda 

persiste a desigualdade entre as regiões Norte e Nordeste em comparação com as regiões Sul 

e Sudeste. 

A expansão da Rede Federal de Educação é uma estratégia na área da Educação 

para alcançar as metas do Programa Nacional de Desenvolvimento Regional - PNDR. Nesse 

sentido, a oferta dos cursos das unidades de educação profissional tecnológica buscou e ainda 

busca articulação com os arranjos produtivos locais. A aprovação de cursos vinculados ao 

mercado de trabalho regional indica duas análises. Primeiramente, reforça o pressuposto de 

que as políticas educacionais são realizadas sob a lógica do sistema produtivo e que a 

formação profissional no Brasil se organiza visando atender as demandas de mão-de obra e 

de preenchimento de vagas dos postos de trabalho disponíveis. Em segundo lugar, a 

vinculação dos cursos com o mercado de trabalho, na relação entre o sistema educativo e o 

sistema produtivo, revela, diante da expansão da Rede Federal, a tentativa 

neodesenvolvimentista do governo brasileiro de articular educação e desenvolvimento.  

 

5.3 A criação dos Institutos Federais – IFs 

O Decreto nº 6095, de 24 de abril de 2007, estabelece as diretrizes para o 

processo de integração de instituições federais de educação tecnológica, para fins de 

constituição dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - IFET, no âmbito da 

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Este documento define as condições 

em que as instituições federais seriam reorganizadas na forma de autarquias, “…detentores de 

autonomia administrativa, patrimonial, didático-pedagógica e disciplinar” (BRASIL, 2007) 

Além da denominação IFET (que será modificada adiante), as novidades que este decreto 

possibilita à formação profissional dizem respeito 1. À tentativa de unificação e de integração 

dos Centros Federais de Educação Tecnológica - CEFET, Escolas Técnicas Federais - ETFs, 

Escolas Agrotécnicas Federais - EAFs e Escolas Técnicas vinculadas às Universidades 

Federais (Cf, Art. 3º); 2. Ao processo de verticalização do ensino na Rede Federal 

apresentando a possibilidade e, em certo sentido, fixando a oferta de educação básica, 

educação profissional, educação superior (cursos de tecnologia e de licenciatura) e de pós-

graduação; e 3. À equiparação dos IFETs às universidades, admitindo e estabelecendo a 

criação de uma estrutura administrativa com Reitor, Colégio de Diretores e Conselho 
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Superior, com competências para gerir a instituição. 

 

 

§ 2º Os projetos de lei de criação dos IFETs considerarão cada instituto como 

instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e 

multicampus, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas 

diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos 

técnicos e tecnológicos às suas práticas pedagógicas (…).  (BRASIL, 2007) 

 
 

É importante ressaltar que, embora a proposição pareça clara e definida quanto 

aos percursos desta integração, na realidade de cada instituição o processo foi desencadeado 

de forma diferente, compreendendo tanto dedicação e esforços, quanto resistências para esta 

transformação, e isso deve ser levando em consideração devido aos processos de luta de 

constituição de cada instituição no passado. Caberia aqui, em estudos futuros, eleger algumas 

das instituições e empreender uma investigação específica acerca do processo de integração, 

da dinâmica realizada, das percepções dos sujeitos envolvidos e do impacto destas 

transformações em âmbito local. Por exemplo, caberia complementar os estudos que 

analisam os motivos de os CEFETs dos estados de Minas Gerais e Paraná não terem aderido 

ao processo de transformação em Institutos Federais. 

A publicação desse decreto resultou em outros tantos documentos no âmbito do 

Ministério da Educação que serviram para normatizar procedimentos e para dar suporte ao 

processo de integração e expansão da Rede Federal, como por exemplo, a Resolução nº 3 de 

09 de julho de 2008, que dispõe sobre a instituição e implantação do Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos de Nível Médio. 

Finalmente, com a publicação da Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, se 

institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - IFs. A lei reforça as novidades trazidas pelo 

Decreto nº 6095, de 24 de abril de 2007, cria os Institutos Federais mediante a transformação 

de instituições federais dispostas no país. A reorganização da política de educação 

profissional no Brasil, se dá sobretudo com esta publicação em que foram absorvidos os 

CEFETs e as Escolas Técnicas e outras instituições remanescentes que se transformaram em 

Instituto Federal com a intenção de oferecer um ensino verticalizado. Diante das fases de 

expansão, até o ano de 2018, totalizam 643 unidades distribuídas em todo país. 

 

FINALIDADES E CARACTERÍSTICAS DO INSTITUTOS FEDERAIS 

I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e 

qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com 
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ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; 
II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de 

geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades 

regionais; 
III - promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e educação 

superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão; 
IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, 

sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de 

desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal; 
V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências 

aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação 

empírica; 
VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições 

públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes 

públicas de ensino; 
VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica; 
VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o 

cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; 
IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as 

voltadas à preservação do meio ambiente. 

Fonte: Art. 6º da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. 

 

A criação dos Institutos Federais pode ser vista como uma reorganização da 

estrutura administrativa de gestão da política de educação profissional no país, mas também 

pode ser encarada como uma tentativa de mudança política dos rumos da formação 

profissional no país na busca pela integração das modalidades de ensino. É notório que os 

desdobramentos destas decisões variam conforme a cultura, o lugar, a dinâmica institucional 

e os sujeitos envolvidos no processo. Contudo, não se pode negligenciar o fato de há uma 

orientação disponível na legislação que contribui para ampliar as concepções de educação e 

de trabalho até então vigentes no tocante à formação para o trabalho no Brasil. Igualmente, 

não se pode descuidar do fato de que esta dinâmica de mudanças ainda é incipiente e carece 

de maior discussão e ampliação dos modelos possíveis de formação que o país precisa para a 

formação para o trabalho e para além dele. Entretanto, reconhecer os avanços produzidos até 

então já constitui, por si só, um avanço. Cabe, então, analisar criticamente as finalidades e 

características do Institutos Federais na tentativa de elucidar aspectos que podem ter caráter 

positivo ou negativo, a depender do conjunto de concepções teóricas e políticas que estão 

presentes na efetivação das ações no campo da formação profissional. 

Ao prever a oferta de educação profissional e tecnológica, se admite a 

possibilidade de formar e qualificar trabalhadores conforme as demandas da economia e em 

sintonia com as necessidades para o desenvolvimento socioeconômico. Ainda que esta 

disposição esteja atrelada à concepção de educação somente voltada para o trabalho 

capitalista, somente o fato de incluir a dimensão tecnológica e considerar o termo relacionado 

à formação, já amplia a concepção adotada. A dimensão tecnológica é incorporada com 
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ênfase na capacidade que a formação profissional possui de contribuir para o processo de 

criação, melhoria e inovação das tecnologias e das técnicas conforme as demandas sociais, o 

que contribui para o avanço das forças produtivas. Embora a formação tenha vínculo direto 

com as demandas da economia, a concepção de educação tecnológica conserva uma tentativa 

de proximidade com o conceito de Politecnia. 

Se por um lado a proposta de “verticalização da educação básica à educação 

profissional e educação superior” denota uma tentativa de fortalecimento da Rede Federal no 

sentido de criar uma nova identidade e uma nova institucionalidade, de outro, traz consigo 

questões polêmicas acerca da estrutura disponível, dos recursos e dos profissionais que atuam 

nas instituições federais. Por exemplo, com a criação dos Institutos Federais, cargos da área 

de docência foram transformados e criou-se o cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico 

e Tecnológico, cujas atribuições passam a contemplar a atuação em diferentes modalidades 

de ensino conforme a necessidade da instituição. Isto posto, evidencia uma problemática em 

torno da formação do professor e das aptidões do mesmo para dar conta de atuar desde a 

educação básica até a educação superior.  

Nesse sentido, são empreendidos vários esforços no sentido de ampliar a oferta 

e/ou a participação de professores em cursos de formação, qualificação, complementações 

pedagógicas e de pós-graduação, para atender às necessidades das instituições e do contexto. 

Certamente, este tema serve de inspiração para outras investigações que problematize a 

formação de professores na Rede Federal diante das relações entre trabalho e educação. A 

verticalização muda o cenário da formação e promove alterações na estrutura dos cursos 

ofertados, o que requer profissionais aptos à estas mudanças. Nesta perspectiva, passa a 

existir uma valorização do mercado de educação que aponta para uma “corrida” pela 

qualificação do corpo docente. É no mínimo contraditório que, ao propor uma concepção de 

educação voltada para a integralidade do saber, os próprios docentes vivenciem a experiência 

da requalificação para o trabalho para atender as demandas emergentes. 

Ao propor uma “oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento 

dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das 

potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do 

Instituto Federal…” está contemplada numa dimensão de formação para o trabalho 

capitalista, porém demonstra uma preocupação com outras questões culturais que interferem 

na dinâmica da formação e na dinâmica produtiva. Na organização da Rede Federal, um 

conjunto de leis foram publicadas em resposta às demandas da própria sociedade em relação 

à diversidade, à inclusão, à educação no campo, à inovação, dentre outras questões que 
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apontam da direção da valorização da cultura no processo formativo.  

A prerrogativa de desenvolver programas de extensão para a divulgação científica 

e tecnológica contribui para fortalecer o vínculo das instituições com a sociedade e permite 

um retorno prático e imediato voltado para o atendimento das demandas socioculturais locais 

e regionais. Embora esta proposição ainda seja incipiente, o fato dela existir já representa um 

avanço conceitual. No que se refere ao item “VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, 

a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e 

tecnológico…”, cabe considerar que os conceitos imersos nesta disposição podem e 

apresentam variações quanto às intenções e os desdobramentos práticos na realidade do país. 

Se por um lado, incentivar a pesquisa aplicada pode ter favorecido a criação de novas 

tecnologias e de soluções técnicas para o desenvolvimento do país, demonstrando inclusive 

autonomia nos processos produtivos, a condução das pesquisas, o aporte de recursos e as 

parcerias firmadas com a iniciativa privada precisam ser encaradas com cautela, porque 

podem denotar uma mera transferência de conhecimento e tecnologia para as empresas e todo 

esforço no campo da formação pode ficar restrito aos interesses do mercado. A formação para 

o trabalho pode resultar num processo de produção de conhecimento que gere resultados 

práticos para os processos produtivos de forma a valorizar a força de trabalho. No entanto, o 

que se critica nesta investigação é a utilização das ferramentas do sistema educativo somente 

em função dos interesses do sistema produtivo. 

Diante de todas estas questões, o quadro a seguir apresenta os objetivos fixados 

para os Institutos Federais, demonstrando a complexidade envolvida diante da formação 

profissional que o país adota. Se comparamos a conjuntura atual das políticas de educação 

profissional, é notório o avanço em relação aos períodos históricos anteriores, visto que 

pouca atenção se dedicava na legislação e na prática dos governos a este tema.   

Nas décadas de 1950 e 1960, associa-se a formação para o trabalho com o 

discurso da qualificação técnica. As décadas de 1970 e 1980 servem de transição para um 

novo modelo de formação para o trabalho, pois, diante das demandas de transformação dos 

processos de trabalho com o uso de novas tecnologias, incorpora a dimensão tecnológica nos 

cursos que antes se dedicavam somente à técnica. A necessidade de um trabalhador 

polivalente provoca mudanças nas instituições e nos currículos visando atender esta demanda.  

Desde a década de 1990, sobretudo com a LDB de 1996, a formação profissional 

adquire maior espaço na legislação, tornando-se modalidade de ensino e ocupando o cenário 

das políticas do governo à época. A partir do ano de 2003, amplia-se o debate em torno da 

importância da política de educação profissional para o desenvolvimento social e econômico 
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do país. E, desta maneira, no ano de 2008, a criação dos Institutos Federais marca o momento 

de busca por uma nova institucionalidade e identidade da formação profissional no Brasil. 

Postula-se uma tentativa de ampliação das concepções para a política de educação 

profissional no Brasil por meio da incorporação de conceitos ligados à formação integrada, 

formação continuada, trabalho como princípio educativo, ainda que os desdobramentos disso 

tenham construído um percurso diferente e polêmico. 

 

DOS OBJETIVOS DO INSTITUTOS FEDERAIS 

I - ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos 

integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e 

adultos; 
II - ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o 

aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em todos os níveis de 

escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica; 
III - realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, 

estendendo seus benefícios à comunidade; 
IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação 

profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com 

ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos; 
V - estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à emancipação do 

cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional; e 
VI - ministrar em nível de educação superior: 
a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os diferentes setores da 

economia; 
b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na 

formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para 

a educação profissional; 
c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os diferentes setores da 

economia e áreas do conhecimento; 
d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando à formação de 

especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e 
e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que contribuam para promover o 

estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas no processo de 

geração e inovação tecnológica. 

Fonte: Art. 7º da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. 

 

As menções realizadas à formação para o trabalho no Brasil estiveram e ainda 

estão alinhadas às necessidades e demandas provenientes das mudanças na dinâmica 

produtiva. Transformações estruturais que afetaram o mundo do trabalho, a composição de 

instituições como o estado e a família, aliadas a mudanças de ordem econômica, política, 

cultural e social, provocaram um efeito de flexibilização e ao mesmo tempo de complexidade 

nas relações sociais, afetando diferentes dimensões da vida social. Naturalmente, esta 

complexidade é percebida e incorporada no debate em torno da educação de forma geral, 

especialmente no âmbito da política de educação profissional, resultando num conjunto de 

ações desencadeadas no sentido de promover uma adaptação à nova lógica do sistema. Neste 

ponto talvez resida a crítica predominante no que diz respeito às concepções que orientam a 
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política de educação profissional no Brasil. Mesmo considerando tantos avanços 

desencadeados nas últimas décadas, expressos pela expansão e tentativa de expansão e 

integração da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica - EPT, pela defesa da 

democratização do acesso ao ensino, pela tentativa de amenizar as desigualdades sociais, pela 

incorporação de temáticas, discussões e públicos atendidos pelos cursos oferecidos nas 

instituições federais; mesmo diante da tentativa de adoção de uma perspectiva de trabalho 

como princípio educativo, mesmo diante da opção pela formação integrada, a formação 

realizada privilegia o atendimento das necessidades do trabalho capitalista e persistem as 

diferenças sociais e regionais. Desta forma, podemos considerar que a política de educação 

profissional no Brasil é marcada por avanços e retrocessos conforme a organização 

econômica, política e social que se estabelece. 

Com a crise política que assola o país desde o ano de 2016, é pertinente apontar 

reflexões acerca das tendências conceituais que passam a orientar a formação profissional no 

Brasil. Por se tratar de um período e contexto ainda vigentes, passíveis de grandes 

modificações tanto do ponto de vista econômico, quanto político, não é possível fazer 

afirmações contundentes, o que seria irresponsabilidade na pesquisa. No entanto, é possível 

discutir, no âmbito das estimativas e com base na análise realizada até então, e sinalizar 

questões problemáticas acerca dos rumos da formação profissional no Brasil que orientem 

novos estudos. Primeiramente, o que se pode constatar é um movimento de estagnação e 

interrupção diante das ações e programas no campo da política de educação profissional que 

poderá ser registrado no futuro como mais uma reformulação. Fica evidente com a publicação 

da Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, que altera proposições e obrigações essenciais 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

A nova redação propõe uma base curricular para o ensino médio com foco em 

itinerários formativos que afeta a política de educação profissional no país. 

 

 

Art. 36.  O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum 

Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da 

oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto 

local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber:   

I - linguagens e suas tecnologias;  

II - matemática e suas tecnologias;  

III - ciências da natureza e suas tecnologias;   

IV - ciências humanas e sociais aplicadas;  

V - formação técnica e profissional.  (BRASIL, 2017) 

 

 

Dentre outras questões, o debate realizado aponta no sentido de uma 
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flexibilização das normativas dos sistemas de ensino, retira a obrigatoriedade do 

oferecimento de algumas disciplinas essenciais à formação humana e social, o que pode 

representar uma nova tendência de concepção no âmbito da política de educação profissional. 

Paralelamente a isto, algumas ações foram interrompidas sob o argumento da otimização dos 

recursos públicos em momento de crise, o que pode ser interpretado no futuro como sendo 

um redirecionamento das ações conforme o contexto econômico, social e político do país. 

Desde o ano de 2017, as medidas econômicas e políticas adotadas pelo governo 

brasileiro podem incidir sobre a política de educação profissional representando um retorno 

às iniciativas da década de 1990. A atual conjuntura mescla medidas de orientação 

neodesenvolvimentista de direcionamento e aprovação de cursos e atividades relacionadas ao 

setor produtivo, que fazem parte de um conjunto de ações que já estavam em andamento, 

combinadas com ações guiadas pelos princípios de orientação neoliberal de enxugamento da 

estrutura do estado, cortes de despesas no orçamento, suspensão de programas e projetos 

considerado onerosos, paralisação no âmbito das contratações e nomeações de profissionais 

concursados. 

Ao final do ano de 2018, foi lançado o Projeto de Lei n° 11.279 que busca alterar 

a Lei nº 11.892/2008 de criação dos Institutos Federais e a Lei n° 11.740/2008 que cria 

cargos no âmbito do Ministério da Educação destinados às instituições federais, e propõe 

desmembrar e criar novos Institutos Federais. Se aprovado, algumas das proposições podem 

mudar essencialmente a tendência de organização da formação profissional no país e pode 

representar um retorno a medidas previstas no Decreto 2208/1997. Primeiramente, a proposta 

restringe a oferta de cursos de graduação stricto sensu de mestrado e doutorado somente na 

modalidade profissional. Em segundo lugar, desobriga a Rede Federal de oferecer 20% das 

vagas para cursos de licenciaturas, o que pode incidir nas estratégias de formação e 

ampliação do quadro de professores para a educação básica nas áreas de ciências e 

matemática no país.  

O projeto de lei sugere ainda modificar a disposição de 50% das vagas para 

cursos técnicos de nível médio de forma integrada. Ainda que a concepção de formação 

integrada não seja executada consoante o conceito original, já constitui um avanço ser 

contemplada na legislação, pois na Rede Federal existe a possibilidade de cursar as 

formações geral e profissional de forma integrada e equilibrada. A retirada desta 

possibilidade pode representar um retorno às proposições associadas à diferenciação e 

dualidade escolar presentes na década de 1990. No campo da formação profissional, a 

constatação desta orientação se materializa em medidas de contenção de despesas que pode 
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ocasionar o desmonte da estrutura da Rede Federal de Educação Técnica e Profissional e a 

transferência gradativa da responsabilidade pela formação para o trabalho para a iniciativa 

privada. Desta forma, ou vamos retornar às medidas neoliberais, ou vamos seguir editando 

uma nova versão desenvolvimentista. Diante da mudança que se anuncia, podemos realizar 

suposições. Existe a possibilidade de instituições da Rede Federal de Educação Técnica e 

Profissional passarem a ser administradas pela iniciativa privada. Isto ocorrendo, teremos um 

retorno à predominância de princípios neoliberais interferindo no campo da formação 

profissional. Por outro lado, se a administração das unidades permanecer no âmbito do 

Estado, teremos uma nova dinâmica influenciada pelas características desenvolvimentistas.  

 

5.4 A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica - EPT no Brasil (2017)  

Nesta seção do estudo, são apresentados dados referentes à Rede Federal de 

Educação no Brasil no que diz respeito à sua organização, aos seus cursos, legislações e 

princípios que orientam a condução da política de educação profissional no país. As fontes de 

pesquisa se constituem a partir da Plataforma Nilo Peçanha, ambiente virtual de coleta, 

validação e divulgação das estatísticas oficiais da Rede Federal que reúne informações sobre 

o corpo docente, estudantes, quadro técnico-administrativo e gastos financeiros de todas as 

unidades, utilizando como referência o ano de 2017. Na tentativa de preencher as lacunas 

existentes em relação às informações a respeito da educação profissional, a Plataforma Nilo 

Peçanha foi criada e coleta dados diretamente das unidades de ensino, realizando o 

tratamento devido e publicando as informações anualmente para o acompanhamento da 

educação profissional no país. A investigação procura dialogar com os dados da pesquisa e a 

análise documental de leis, decretos, portarias, resoluções, entre outras publicações relativas a 

formação profissional no Brasil. 

O Relatório sobre o Sistema Educacional do Brasil, publicado pelo Observatório 

da Educação Ibero-americana no ano de 2003, apresenta informações a respeito dos sistemas 

educacionais ibero-americanos, dos quais o Brasil faz parte. Conforme o Censo da Educação 

Profissional realizado no ano de 1999 pelo INEP,  

 

 

3.948 instituições ofereciam cursos de educação profissional de acordo com a Lei n.º 

9.394/96 e o Decreto n.º 2.208/99. A maioria dos estabelecimentos era de caráter 

privado (67%) e, entre os públicos, destacavam-se os estabelecimentos estaduais (20%). 

A rede municipal era responsável por 9% dos estabelecimentos e a federal, por 4%. Nos 

cursos de educação profissional estavam matriculados 2,8 milhões de estudantes, sendo 

que o nível básico concentrava o maior número de matrículas (71,5%). Já os níveis 

técnico e tecnológico detinham, respectivamente, 25,1% e 3,4% das matrículas. (OEI, 

2003, s/n) 
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Do total de matrículas, 75% concentrava-se na esfera privada e, dos 25% restante 

que estavam distribuídos na esfera pública, somente 6,4% pertenciam a instituições federais, 

representando cerca de 179 mil matrículas. A concentração de cursos de educação 

profissional distribuídos na esfera privada representa forte associação com o discurso que 

procura relacionar a educação com o mercado de trabalho no atendimento das demandas de 

qualificação do trabalhador. O número de matrículas na esfera pública, de forma geral e, 

especificamente na rede federal de ensino, demonstra o papel do estado brasileiro no que diz 

respeito à valorização, ao investimento (ou a falta dele) e à responsabilidade no que se refere 

à política de formação profissional do país. Revela ainda que a postura do governo brasileiro 

é conivente com os interesses e demandas do capital, ao transferir a responsabilidade pela 

qualificação da classe trabalhadora para a esfera do mercado. 

Ainda que a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica - EPT 

represente um percentual mínimo em relação à formação profissional no Brasil, desenvolvida 

por outras instituições ligadas às esferas estaduais, municipais e na iniciativa privada, o que 

merece destaque nesta investigação, consiste no fato de que a influência 

neodesenvolvimentista a partir o ano de 2003 até o ano de 2015, no campo educacional 

possibilitou a ampliação, a estruturação e a interiorização da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica – EPT. Diferente da influência neoliberal dos anos de 1990, no 

campo da educação que aponta para a concentração de matrículas e cursos no setor privado 

em detrimento do setor público. 

Os registros que se tem a respeito da formação profissional, no período que 

corresponde à década de 1990, estão incluídos no Censo Escolar ou no Censo da Educação 

superior. Embora não seja possível para este período, separar dentre os registros, somente os 

dados referentes à formação profissional, vale destacar de forma geral a as informações do 

ensino médio e do ensino superior. No referido período, a quantidade de estabelecimentos de 

ensino e o número de matrículas no setor privado é muito maior em relação ao setor público 

federal, demonstrando as prioridades e as influências do governo brasileiro à época.  

Tabela 4 - Número de Estabelecimentos que oferecem o ensino médio - 1995 

Unidade da Ensino Médio 

Federação Total Federal Estadual Municipal Particular 

Brasil 15.357 139 9.342 1.144 4.732 

                           Fonte: Tabela adaptada / MEC/INEP/SEEC/CENSO ESCOLAR 
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Nas tabelas 4 e 5, está registrada a quantidade de unidade escolares conforme as 

modalidades de ensino distribuídas na rede pública e na rede privada. Destacamos para a 

quantidade de estabelecimentos que oferecem o ensino médio no âmbito do poder público 

federal (139) em relação à enorme quantidade de estabelecimentos particulares (4.732). O 

mesmo ocorre em relação ao ensino superior na rede pública federal (57) e na rede privada 

(684), apontando para a conexão e influência da perspectiva neoliberal no campo da 

educação, reforçando a subordinação do sistema educativo com o sistema produtivo em 

atenção ás demandas do capital. (INEP, 1996) 

 

Tabela 5 -  Número de Instituições de Ensino Superior por Natureza e Dependência 

Administrativa, segundo a Unidade da Federação - 1995 

Unidade Instituições 

da Federação Total Total Universidades 

Estabelecimentos Isolados, 

 Federações e Integradas 
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Brasil 894 57 76 77 684 135 39 27 6 63 759 18 49 71 621 

Fonte: Tabela adaptada / MEC/INEP/SEEC/CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

No ano de 2002, já é possível encontrar registros específicos da quantidade de 

estabelecimentos de Educação Profissional em Nível Técnico e a relação entre o setor público 

federal (139) e o setor privado (1750), evidenciando a permanência da disparidade entre as 

esferas. Em termos do número de matrículas, as instituições federais contavam no período 

com 72.249 estudantes matriculados na modalidade de ensino e a rede privada possuía 

285.899 registros. (INEP, 2002) 

Levando em consideração o mesmo ano de 2002, a quantidade de 

estabelecimentos de ensino superior, apresenta um aumento em todas as esferas, entretanto 

quando estabelecemos a comparação entre a rede pública federal e a rede privada, a diferença 

é substancial. São 73 unidades federais de ensino que registram 531.634 matrículas e 1.442 

escolas da rede privada totalizando 2.428.258 matrículas. (INEP, 2003) 

Estas informações são relevantes porque servem para evidenciar o 

comportamento do estado brasileiro diante da relação trabalho e educação sob a influência 

dos pressupostos do Neoliberalismo, na medida em que revela a estratégia de mínima 

intervenção do estado em relação à formação do trabalhador e confere ênfase no processo de 
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transformação do campo educacional num mercado competitivo 

A educação profissional não possui um censo específico que seja realizado 

periodicamente, e somente é possível identificar as informações relativas a anos anteriores 

que dizem respeito a esta modalidade se examinarmos separadamente os dados do Censo 

Escolar da Educação Básica e do Censo da Educação Superior. Numa comparação entre o 

Censo da Educação Superior do ano de 2009 e do ano de 2017, é perceptível um crescimento 

em relação ao número de vagas e matrículas em diferentes modalidades de ensino, sobretudo 

na esfera pública, com destaque no âmbito federal. Os dados de crescimento no número de 

matrículas evidenciam os efeitos da política de expansão e estruturação da política de 

educação profissional no Brasil. 

 

Figura 11 – Número de matrículas por organização acadêmica e grau acadêmico - 2009 

 
                Fonte: MEC / INEP / Censo da Educação Superior 2009. 

 

Fica evidente, por exemplo, o crescimento progressivo do número de matrículas 

nos cursos de graduação de forma geral, que resulta do aumento pela procura em relação ao 

ensino superior, bem como do aumento na demanda de profissionais ditos qualificados para 

ocupar a vagas disponíveis no mercado de trabalho. No entanto, os dados do Censo da 

Educação Superior permitem destacar as matrículas efetuadas nos Institutos Federais - IFs e 

Centros Federais de Educação – CEFETs. Este crescimento serve para comprovar o esforço 

do governo brasileiro em empregar medidas neodesenvolvimentistas no país visando a 

integração entre educação e o sistema produtivo. A prioridade concedida aos cursos 

superiores de tecnologia, aos cursos vinculados às áreas de engenharia e às licenciaturas nas 

áreas de matemática, física, química e biologia converge com as demandas da economia sob 

o discurso de desenvolver áreas estratégicas do país envolvendo a ciência e a tecnologia. 
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Figura 12 – Número de matrículas por organização acadêmica e grau acadêmico - 2017 

 
   Fonte: MEC / INEP / Censo da Educação Superior 2017. 

 

O aumento no número de matrículas e na quantidade de cursos resulta de uma 

medida neodesenvolvimentista que envolveu a transformação de antigas unidades federais, a 

criação de novas unidades, a expansão e a interiorização da Rede Federal em diferentes 

municípios brasileiros. Esta medida demonstra que o governo brasileiro buscou o 

fortalecimento do Estado mediante a proposta de ampliação e estruturação das instituições de 

ensino na Rede Federal de Educação. No entanto, existem contradições na forma como as 

medidas foram implementadas. Por exemplo, ao privilegiar os cursos de qualificação 

profissional (FIC) como os oferecidos no âmbito do PRONATEC, realizados de forma 

aligeirada sob o discurso de atender às demandas do mercado de trabalho, a medida 

neodesenvolvimentista se assemelha às práticas de qualificação para o trabalho 

desencadeadas na década de 1990 com os cursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. 

Logo, se o fato de expandir a Rede federal pode ser considerado uma medida 

neodesenvolvimentista, a forma de fazer esta expansão é que privilegiou alguns aspectos 

semelhantes em relação a medidas de orientação neoliberal. Nesse sentido, o resultado foi a 

combinação de orientações neodesenvolvimentistas com ações de caráter neoliberal.  

A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica - EPT, com base nos 

dados do ano de 2017, está organizada em 643 unidades de ensino, sendo que 91.86% delas 

se constitui de Institutos Federais, o que corresponde a 589 unidades distribuídas em vários 

estados brasileiros. Muitas destas unidades se constituem de escolares pré-existentes e 

transformadas em Instituto Federal - IF na primeira fase do projeto de expansão da Rede 

Federal desde o ano de 2008. Outras unidades foram criadas nas etapas seguintes da 

expansão. Os Centros Federais de Educação Tecnológica - CEFETs, são instituições que não 

se transformaram em Instituto Federal e mantiveram boa parte das suas características 

específicas prévias de funcionamento. Estas representam 3,62% das unidades, distribuídos 

em 17 campus nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Existe um total de 23 Escolas 
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Técnicas (2,62%) que funcionam no âmbito de algumas universidades federais do país e 

oferecem 223 cursos em diferentes áreas de formação. E representando 1,90% das unidades, 

estão 14 campus ligados ao Colégio Pedro II que consiste numa das mais tradicionais 

instituições de ensino público federal, criada ainda no período regencial brasileiro como parte 

integrante do projeto civilizatório do império no Brasil em 1837. 

Em todas estas unidades são oferecidos 11.264 cursos distribuídos em diferentes 

modalidades de ensino. Em 2017 foram registradas 1.031.798 matrículas, sendo que 371.438 

correspondem ao número de ingressantes nos cursos das unidades e 230.674 representam a 

quantidade de concluintes. Cabe ressaltar o fato de que 54,67% das matrículas efetuadas 

foram realizadas em cursos técnicos. Na sequência, o montante de 261.181 que equivale a 

25,31% das matrículas são provenientes de cursos de graduação correspondentes à formação 

de tecnólogos, licenciados e bacharéis. Os cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC são 

responsáveis pelo percentual de 14,73% das matrículas da rede, totalizando 151.979. Estes 

2.655 cursos FIC visam promover a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a 

atualização de trabalhadores em todos os níveis de escolaridade. Muitos deles criados em 

2011, por meio da Lei 12.513/2011, com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 

e Emprego – PRONATEC, se caracterizam sobretudo pela brevidade no tempo de curso e se 

destinam à preparação direta e imediata para o mercado de trabalho, atendendo a demandas 

locais e regionais. Por fim, o ensino básico (1,56%) e a oferta de cursos de pós-graduação 

(3,73%) correspondem ao restante das matrículas efetuadas. 
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Figura 13 - Cursos, Matrículas, Ingressantes, Concluintes, Vagas e Inscritos por Tipo de 

Curso e Tipo de Oferta - 2017 

 
Fonte: Tabela extraída do item 1.2 - https://www.plataformanilopecanha.org/. Acesso em 27/03/2018. 
 

O crescimento institucional das unidades é apontado no decorrer de uma série 

histórica, por meio da análise da relação entre ingressantes e matrículas no âmbito dos cursos 

da Rede Federal que, em 2017, foi de 36,43%, representando um crescimento na taxa de 

matrículas e uma renovação anual no corpo discente. 

 

Figura 14 - Relação ingressantes x matrículas na Rede Federal - 2017 

 

          Fonte: Plataforma Nilo Peçanha (BRASIL, 2018) 

O crescimento de 14,94% referente ao ano de 2016 (874.171 alunos) para o ano 

de 2017 (1.004.737 alunos), diz respeito à tentativa de ampliar o acesso à política de 

educação profissional, dialoga com as metas baseadas nos princípios neodesenvolvimentistas 

e com o esforço de diminuir as disparidades regionais. Por outro lado, a relação entre 

formados e matriculados nos cursos da Rede Federal apresenta uma taxa de crescimento 

constante, o que aponta para a relação direta entre o sistema educativo e o sistema produtivo, 

na medida em que o aumento no número de concluintes pode representar o resultado da 

investida neodesenvolvimentista do governo brasileiro diante da formação para o trabalho 
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perante as demandas do mercado de trabalho local regional. 

Figura 15 - Relação formados x matrículas na Rede Federal - 2017 

 

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha (BRASIL, 2018) 

Cabe considerar, no entanto, que se, de um lado, a relação ingressantes x 

matrícula pode revelar o crescimento da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica, a relação formados x matrícula tende a apontar as contradições e os desafios da 

permanência dos estudantes nos cursos diante das condições sociais e econômicas das 

regiões.  Observe que a relação formados x matrículas nas regiões Norte e Nordeste é menor 

se comparado às outras regiões. Uma das dificuldades relacionadas à permanência dos 

estudantes no âmbito dos cursos da Rede Federal diz respeito às condições socioeconômicas 

das famílias, acentuadas no quadro das desigualdades sociais e culturais que envolve o acesso 

a renda, alimentação, saúde, transporte, moradia e bens e serviços culturais.  

Figura 16 - Matrículas x Renda familiar MRF (%) – 2017 

 

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha (BRASIL, 2018) 

A relação correspondente entre a quantidade de matrículas nos cursos da Rede 

Federal e a renda per capta familiar serve de parâmetro sobre a estrutura socioeconômica do 

corpo discente das instituições. Longe de ser um indicador de inclusão social, somente revela 

um potencial de inclusão diante das estratégias neodesenvolvimentistas. Os dados 

representam a renda de 44,5% dos estudantes da Rede, e, com base nisso, é possível afirmar 
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que mais da metade do alunos possuem renda familiar de até um salário mínimo. No entanto, 

cerca de 8% se enquadra na faixa superior a 3 salários mínimos. Quando analisamos a relação 

matrícula x renda familiar nas regiões do país, é possível notar uma dinâmica inversamente 

proporcional: os estudantes das regiões norte e nordeste se concentram na renda de até um 

salário mínimo e o percentual de estudantes que se enquadram nas outras faixas de renda 

diminui progressivamente. Por outro lado, as matrículas correspondentes às regiões sul e 

sudeste apresentam o menor percentual na faixa de renda de até um salário mínimo e a maior 

parte dos estudantes possui renda familiar que varia de um salário até dois salários e meio. 

Destaca-se a região sul, com um percentual de matrículas elevado correspondente a renda 

familiar de mais de três salários mínimos.  

Diante disso, é possível conjecturar a respeito das questões socioeconômicas que 

podem incidir sobre o acesso e a permanência dos estudantes nos cursos da Rede Federal.  As 

informações relativas à renda acompanham os demais indicadores de um lado, diante da 

tentativa de amenizar as desigualdades sociais e, de outro, evidenciando a constância e o 

contraste entre as regiões. O projeto de expansão da Rede Federal pode ser entendido como 

tentativa de amenizar os efeitos desta realidade dual entre as regiões se analisado no conjunto 

das medidas neodesenvolvimentistas. Para além disso, aponta para a necessidade e o desafio 

de implementação de ações estruturais que deem condições de permanência aos estudantes 

nas regiões historicamente desprovidas de atendimento. 

Após um longo debate iniciado no ano de 2006, a mudança na política de 

educação profissional no Brasil propôs alterações na metodologia de classificação das áreas 

educacionais. A antiga forma de classificação estava baseada exclusivamente em atividades e 

setores da economia, em segmentos dos setores econômicos e em nichos tecnológicos 

específicos. A classificação anterior demonstra forte vinculação com as orientações 

neoliberais do governo brasileiro na década de 1990. Com a elaboração do Catálogo Nacional 

dos Cursos Superiores de Tecnologia, houve alterações na lógica de organização dos cursos 

que passaram a ser classificados em eixos tecnológicos que se inter-relacionam e estão 

transversalmente ligados. O critério central para realizar a classificação se baseia na 

identificação, compreensão e convergência de tecnologias que servem de suporte à produção, 

e como as bases tecnológicas interagem com as relações humanas. Desta forma, todos os 

cursos oferecidos na Rede Federal se encaixam em matrizes, eixos e sub-eixos tecnológicos, 

cuja proposta é que dialoguem entre si tanto do ponto de vista da formação, quanto da 

atuação profissional. Atualmente, os cursos são organizados em 13 eixos tecnológicos, que 
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abrangem diferentes áreas de formação.  

A nova classificação, embora mantenha uma relação com a dinâmica produtiva, o 

faz sob a lógica neodesenvolvimentista. A escolha de critérios para estabelecer os eixos 

tecnológicos revela a tentativa de articulação entre educação, ciência e tecnologia combinada 

com as demandas dos arranjos produtivos locais, o que se traduz na tentativa de 

desconcentração regional da política de educação profissional no país. Ainda que a 

organização dos cursos diante dos eixos tecnológicos e conforme as áreas com demanda de 

técnicos e profissionais reforça a tese de vinculação do sistema educativo com o sistema 

produtivo, é necessário destacar o fato de que a nova classificação se propõe a realizar 

mudanças diante da relação trabalho e educação. 

 

Figura 17 - Cursos, Matrículas, Ingressantes, Concluintes, Vagas e Inscritos por Eixo 

Tecnológico - todos os cursos - 
2017

 
Fonte: Tabela extraída do item 1.3 - https://www.plataformanilopecanha.org/. Acesso em 27/03/2018. 
 

Se considerarmos o total de matrículas, observa-se a predominância em relação 

aos cursos vinculados ao eixo de Desenvolvimento Educacional e Social (21,50%). Nele se 

enquadram cursos, como por exemplo, os cursos de Qualificação Profissional e 

especializações na área educacional. Em segundo lugar, ocupam os cursos relacionados ao 

eixo tecnológico Informação e comunicação com 14,79% das matrículas. Incluem aqui os 

cursos da área de Informática voltados para sistemas, redes, internet, programação, 

manutenção e criação de produtos, além de cursos no campo das telecomunicações. Na 

sequência, ocupam o terceiro lugar os cursos classificados no eixo de Controle e Processos 
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Industriais (13,51%) que incluem cursos de automação, elétrica e mecânica. Em quarto lugar, 

situam-se os cursos cadastrados no eixo tecnológico Gestão e Negócios (11.93%) que 

envolvem as áreas de administração, recursos humanos, logística, gestão pública, comércio, 

vendas, entre outros. Estes 4 eixos tecnológicos representam mais de 60% dos cursos 

oferecidos e das matrículas efetuadas na Rede Federal de Educação no Brasil, o que 

demonstra a influência da lógica neodesenvolvimentista do governo brasileiro no campo da 

formação profissional. 

 

Figura 18 - Porcentagem de Matrículas por Eixo Tecnológico - todos os cursos - 2017 

 
     Fonte: Representação extraída do item 1.3 - https://www.plataformanilopecanha.org/. Acesso em 27/03/2018. 
 

   No entanto, se observarmos somente as matrículas dos cursos técnicos, os 

cursos se concentram nos eixos tecnológicos referentes às áreas de Controle de Processos 

Industriais (17,24%), Informação e Comunicação (16,73%), Gestão e Negócios (14,39%) e 

Recursos Naturais (12,45%) que incluem cursos na área agrícola, de pecuária, pesca, 

mineração e recursos naturais. Isso representa a expressividade dos setores da economia que 

demandam força de trabalho atualmente. De um lado, os cursos relacionados a processos 

industriais ainda lideram as demandas do mercado de trabalho, sobretudo aqueles 

relacionados à automação, mecânica, mecatrônica, eletromecânica, justamente por 

representarem parte das mudanças ocorridas nos processos de trabalho que estão 

acompanhados de uma nova forma de produção. Por outro lado, os cursos no eixo da 

Informação e Comunicação apresentam crescimento quanto à procura e se tornam 

ferramentas importantes de competitividade no mundo do trabalho. A incorporação das 

ferramentas de comunicação e telecomunicação no âmbito das instituições públicas, nas 

empresas, na área de prestação de serviços e no comércio em geral demanda um perfil de 

profissional e novos processos de formação e atuação, e a tentativa de contemplar estas 

exigências tem sido recorrente nas propostas dos cursos desse eixo tecnológico. 
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Figura 19 - Porcentagem de Matrículas por Eixo Tecnológico nos Cursos Técnicos - 

2017 

 
Fonte: Representação extraída do item 1.3 - https://www.plataformanilopecanha.org/. Acesso em 27/03/2018 

 

De igual maneira, nota-se a crescente procura por cursos na área de ambiente e 

saúde, infraestrutura e segurança, justamente por haver uma convergência entre as demandas 

da realidade social e a oferta de cursos nas respectivas áreas. Por exemplo, os investimentos 

na área de construção civil no país, na última década, propiciaram e demandaram a criação 

e/ou fortalecimento de vários cursos voltados para o eixo de infraestrutura: topografia, 

engenharia civil, edificações, logística, estradas, entre outros.  

Outro exemplo é a ampliação na quantidade de unidades de saúde da família, as 

reformas desencadeadas na estrutura do Sistema Único de Saúde - SUS e as estratégias de 

combate e controle das epidemias, aumentaram a demanda por profissionais da saúde, dentre 

eles Técnicos de Enfermagem, Agentes Comunitários de Saúde e Técnicos de Vigilância 

Sanitária. Por fim, mudanças ocorridas na legislação trabalhista nos últimos anos e a 

crescente preocupação com questões relacionadas à saúde e segurança ocupacional e com a 

diminuição de acidentes no ambiente de trabalho, demandaram a presença crescente do 

Técnico em Segurança do Trabalho e a consequente ampliação da oferta de vagas nesta área 

de formação (31.134 matrículas e 9.009 concluintes registrados no ano de 2017).  
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Figura 20 - Cursos, Matrículas, Ingressantes, Concluintes, Vagas e Inscritos por Eixo 

Tecnológico nos Cursos Técnicos - 2017 

   
Fonte: Tabela extraída do item 1.3 - https://www.plataformanilopecanha.org/. Acesso em 27/03/2018. 

 

A Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, fixou os percentuais mínimos em 

relação à oferta de vagas para os cursos nos Institutos Federais, estabelecendo “o mínimo de 

50% (cinquenta por cento) de suas vagas para atender aos objetivos definidos no inciso I do 

caput do Art. 7º (ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na 

forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da 

educação de jovens e adultos;)”. (BRASIL, 2008) Desta forma, os dados apresentados no ano 

de 2017 apontam que, das matrículas realizadas na Rede Federal, 63,1% refere-se a cursos 

técnicos e atendem ao cumprimento desta exigência, ultrapassando a meta. O documento 

também estabelece que cada instituição deve garantir “o mínimo de 20% (vinte por cento) de 

suas vagas para atender ao previsto na alínea b do inciso VI do caput do citado Art. 7º. 

(cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas 

na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e 

matemática, e para a educação profissional;)” (BRASIL, 2008). Porém esta meta ainda não 

foi cumprida, posto que, dentre as matrículas processadas no ano de 2017, somente 8,8% 

referem-se a cursos destinados a formação de professores. Ficou ainda estabelecido que os 

Institutos Federais ofereçam cursos voltados para a educação de jovens e adultos no 

percentual de 10% das vagas, meta que não foi alcançada devido à oferta em 2017 ser de 

2,4% no montante total das matrículas. 
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Sumariamente, a estrutura do Institutos Federais prevê a oferta de vagas de 

educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, que devem garantir o 

mínimo de 50% das vagas na área de educação profissional técnica de nível médio, 

principalmente em cursos integrados, e o mínimo de 20% das vagas em cursos de 

licenciatura, especialmente para suprir as demandas de professores no país referente às áreas 

de ciências e matemática.  

A Rede Federal Educação Profissional e Tecnológica possui 43.932 mil 

professores, sendo que, deste total, 37.296 mil são decentes efetivos e com dedicação 

exclusiva à instituição, fato resultante de um conjunto de medidas no sentido de 

fortalecimento institucional e visando a criação da nova institucionalidade que viabilizou a 

realização de diversos concursos públicos e realizou transformação no regime de trabalho e 

no plano de carreira dos servidores. Ainda restam 1.376 docentes efetivos que cumprem o 

regime de 40h e 772 docentes no regime de 20h devido a condições administrativas ou de 

acúmulo de cargos e funções. No quadro de professores substitutos ou temporários, são 

atualmente 365 docentes no regime de 20h e 4.123 no regime de 40h. No que se refere à 

titulação dos docentes, cerca de 53, 37% possuem mestrado, 27,76% possuem doutorado e 

15,98% possuem algum tipo de especialização. Ainda existe um percentual mínimo de 

professores apenas com nível de graduação (3,61%), técnico (0,02%) ou médio (0,02%).  

 

Figura 21 - Relação matrículas x professores na Rede Federal - 2017 

 

     Fonte: Plataforma Nilo Peçanha (BRASIL, 2018) 

A quantidade de docentes no âmbito da Rede Federal aumentou no decorrer do 

projeto de expansão visando atingir as metas de desenvolvimento da política de educação 

profissional. Nesse sentido, o cálculo da relação entre o número de matrículas e a quantidade 

de professores serve de indicador para medir a estrutura da Rede. No que diz respeito aos 

Técnicos Administrativos, existe um total de 34.863 mil servidores, além de outros 

funcionários terceirizados contratados via empresas prestadores de serviço nas unidades 

locais. 
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Figura 22 - Gasto com pessoal - 2017 

 

        Fonte: Plataforma Nilo Peçanha (BRASIL, 2018) 

A quantidade de recursos disponibilizados com os Gastos com Pessoal vem 

crescendo ano a ano e, em 2017, representou cerca de 78,76% dos gastos totais. Ao mesmo 

tempo que isto indica um esforço do governo brasileiro diante da disponibilização de 

servidores para a Rede Federal e a tentativa de equilibrar as desigualdades regionais, por 

meio da realização de concursos e contratações nos últimos 10 anos, pode representar o 

comprometimento da estrutura das instituições caso o aporte de recursos para o orçamento 

não acompanhe o mesmo ritmo de crescimento. Ocorre que a maior parte dos servidores 

ingressaram na Rede Federal no período da última década e tendem a progredir conforme o 

Plano de Carreira vigente, obtendo direitos e vantagens, apontando desta forma para a 

contínua elevações das despesas com pessoal.  

Quanto às concepções de educação propostas, existe a tentativa de contemplar 

novas concepções de educação na organização da formação profissional, no currículo e nas 

metodologias de ensino, visando incorporar o conceito de formação integrada. Embora a 

integração entre o ensino técnico de nível médio e o ensino médio tenha obtido êxitos em 

relação à desintegração da década de 1990, os desdobramentos foram outros e efetivamente 

pouco se conseguiu alcançar diante da tentativa de integração entre as demais modalidades de 

ensino. Portanto, é possível afirmar que houve uma tentativa de incorporar os princípios do 

conceito de politecnia na expansão e na organização da Rede Federal de Educação, mas na 

prática a política que foi possível de ser realizada se assemelha muito com o conceito relativo 

à polivalência que já vinha sendo defendido na década de 1990 de acordo com os princípios 

neoliberais. Na época, o então Secretário de Educação Profissional e Tecnológica, Eliezer 

Pacheco (BRASIL, 2008, p. 4) destacava que “Os IFETs, identificados com os princípios da 

Politecnia, têm um compromisso com a formação integral do educando, promovendo o seu 

crescimento humano científico e tecnológico, compromissados com a ética, com o 
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desenvolvimento sustentável e inclusivo e com a diversidade cultural entendida como 

patrimônio da sociedade.” Ainda que, na prática, os desdobramentos destes princípios 

dependam de uma correlação de forças entre os sujeitos e da cultura institucional, a 

concepção de educação defendida representa um avanço significativo para o projeto de 

formação profissional do país. 

Ao analisar a forma como os princípios da Politecnia estão presentes na 

legislação e na prática institucional da Rede Federal, precisa ser levado em consideração: a 

pluralidade semântica dos conceitos em torno da Politecnia e os contextos em que são 

produzidos. Cabe propor um delineamento do próprio conceito no sentido de que existe uma 

referência central resultante do consenso possível entre todas as acepções e existe, por outro 

lado, uma Politecnia possível diante das circunstâncias atuais do modo de produção. Estamos 

a tratar de um conjunto de medidas que tentam articular a perspectiva das competências 

profissionais diante da formação para o trabalho, mas que se utiliza (ou pelo menos tenta) 

utilizar os princípios da educação tecnológica para desenvolver uma formação integrada que 

combine ciência, técnica, tecnologia, cultura e trabalho. Portanto, uma Politecnia possível 

diante da realidade da política de educação profissional no Brasil. 

Tanto o conceito de Polivalência, quanto o conceito de Politecnia aparecem no 

âmbito da organização da Rede Federal Educação Profissional e Tecnológica no Brasil. Os 

discursos da qualificação do trabalhador e o discurso do modelo de competências permeiam 

as ações e os programas implementados nas últimas décadas. Cabe então considerar que as 

reformas educacionais do governo FHC, no período que compreende o ano de 1995 até o ano 

de 2002, seguiam predominantemente as orientações de caráter neoliberal, e que as mudanças 

ocorridas a partir do ano de 2003 até o ano de 2015, nos governos Lula e Dilma, representam 

medidas vinculadas ao Neodesenvolvimentismo, ainda que em muitos aspectos tenha 

prevalecido a manutenção de medidas baseadas no Neoliberalismo.  

A questão é que a proposta neodesenvolvimentista que o Brasil vivenciou nesses 

anos foi marcada pela combinação de medidas de caráter neoliberal. No campo da educação 

profissional, conviveram medidas neodesenvolvimentistas com algumas medidas neoliberais 

no âmbito da legislação no que se refere à prática política institucional dos governos Lula e 

Dilma Rousseff.  

As medidas de caráter neodesenvolvimentista aplicadas no país, diante das metas 

do Plano Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR, continuam evidenciando a relação 

entre o sistema educativo e o sistema produtivo, ao defender o posicionamento da política de 
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educação como ferramenta essencial para o desenvolvimento. De um lado, as estratégias 

políticas buscaram contribuir, de maneira central, para o crescimento econômico nacional 

vinculado a um cenário de distribuição de renda, inclusão social e promoção da cidadania. No 

entanto, a consolidação destas ações para a criar o Neodesenvolvimentismo convivem com 

limites no Brasil. Existe a tentativa, desde o ano de 2003, de estabelecer um novo paradigma 

político e econômico e isso fica evidente diante do conjunto de elementos baseados nas 

iniciativas que visam o crescimento econômico sustentado, a estabilidade econômica, a 

redistribuição de renda, a consolidação da democracia, a busca pela liderança na agenda 

ambiental e pelo reposicionamento da atuação internacional. Nesse sentido, Oliva (2010) 

destaca que  

 

 

Após 25 anos, o crescimento econômico com distribuição de renda foi 

reincorporado à agenda nacional. O antagonismo entre “focalização” e 

“universalização” arrefeceu, ampliando-se o consenso de que não se trata de ações 

excludentes, mas complementares. Como veremos mais adiante, houve uma 

retomada do processo de consolidação do sistema de proteção social, consagrado 

pela Constituição de 1988 nas áreas clássicas do Welfare State (educação, saúde, 

previdência e assistência social). As políticas de habitação e de saneamento básico, 

debilitadas desde o final dos anos de 80, foram impulsionadas e tiveram forte 

conotação social. Também houve importantes avanços, sob a forma de novos 

programas sociais e políticas de renda especificamente orientados para o combate à 

pobreza e à exclusão social – como o Programa Bolsa Família, o Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem) e o Programa Territórios da Cidadania 

– e para a recuperação gradual do poder de compra do salário mínimo – como a 

Política de Valorização do Salário Mínimo. Todas essas iniciativas tiveram impacto 

na distribuição de renda e no dinamismo do mercado interno de consumo de massa 

(OLIVA, 2010, p. 22-23). 

 

 

No que diz respeito à política de educação profissional, a tentativa de se criar uma 

nova identidade e uma nova institucionalidade é marcada pela revogação do Decreto nº 

2208/1997 e com o início do projeto de expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica que resultou na criação de várias novas unidades de ensino. A expansão da Rede 

Federal representa uma medida que visa o desenvolvimento regional pois busca contribuir 

para ampliar o acesso à política de educação nos municípios brasileiros nas diferentes regiões 

do país. Nesse sentido, recupera e replica princípios desenvolvimentistas da década de 1950. 

Diante dos critérios para a construção das novas unidades, foram observadas as disparidades 

regionais, a dinâmica populacional e os arranjos produtivos locais cujo objetivo maior seria o 

de combinar educação, ciência e tecnologia com o modo de produção e contribuir para 

amenizar as desigualdades sociais. Podemos supor, inclusive, um retorno à influência da 

teoria do capital humano que eleva o papel da educação no país.  
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No entanto, a Rede Federal possui desafios que implicam nos resultados destas 

medidas e comprometem a meta em relação ao desenvolvimento regional, o que cabe 

questionar em que medida a expansão de fato conseguiu reduzir as desigualdades sociais e 

regionais no Brasil. Em suma, o processo de expansão, embora tenha acontecido sob a égide 

dos princípios neodesenvolvimentistas, com uma proposta de democratização do acesso à 

educação, releva dificuldades e desafios no âmbito da estrutura da Rede de Educação 

Profissional e Tecnológica na condução da política educacional e podem comprometer a 

proposta de educação pretendida.  

Este capítulo apontou perspectivas e desafios relacionados à expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica, evidenciando como os critérios do projeto 

de expansão buscavam distribuir as escolas da Rede entre as regiões do país, atendendo a 

municípios distantes em relação aos grandes centros, e como isso representou o esforço de 

amenizar as desigualdades sociais e regionais do Brasil mediante a distribuição de unidades, 

recursos e cursos.  

A questão regional diante da expansão da Rede Federal representa uma tentativa 

neodesenvolvimentista de ampliar o acesso à educação profissional para a população 

brasileira, mesmo diante das dificuldades históricas e estruturais. Nesta sessão, procuramos 

evidenciar o percurso desta tentativa enaltecendo o momentos de êxito e apontando as 

fragilidades do processo.  

A criação dos Institutos Federais - IFs, representa um passo rumo à consecução 

destes objetivos. A discussão procurou demonstrar as concepções que orientam as diretrizes 

da política de educação profissional e os desdobramentos práticos em relação à tentativa do 

governo brasileiro de criar uma nova identidade e uma nova institucionalidade para fortalecer 

a atuação do estado por meio da implantação e estruturação de novas unidades da Rede 

Federal no país. Os Institutos Federais – IFs representam a tentativa de consolidação da Rede 

Federal no contexto neodesenvolvimentista, mesmo diante das dificuldades e desafios da 

política de educação no contexto geral. 

Os dados panorâmicos da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica – 

EPT referentes ao ano de 2017, permitiram a compreensão de como as medidas 

neodesenvolvimentistas, incidiram sobre a política de educação profissional nos últimos anos 

em contraste com a proximidade das ações provenientes da década de 1990. Isto revela 

desafios e dificuldades enfrentadas na política de educação profissional para os próximos 

anos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A formação para o trabalho no Brasil se baseia na relação entre a educação e o 

sistema produtivo e está essencialmente ligada ao conceito de desenvolvimento e à influência 

da Teoria do Capital Humano que, desde a década de 1960, serviram de direcionamento geral 

para a expansão do sistema educacional brasileiro. A confusa relação entre educação, 

escolaridade, crescimento econômico e desenvolvimento contribuiu para que o país 

empreendesse, desde então, diversas reformas no campo educacional e, particularmente, no 

âmbito da formação para o trabalho, com algumas experiências práticas de criação de 

instituições voltada para melhorar a qualificação do trabalhador brasileiro (destacamos a 

criação dos Ginásios Polivalentes – GPs, das Escolas Técnicas Federais e dos Centros 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - CEFETs e dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, IFs). 

Até a metade da década de 1970, o que se tem de política de formação 

profissional no Brasil busca oferecer treinamento para atender a produção densa e 

padronizada na economia. Com a reestruturação produtiva dos anos de 1980, amplia-se a 

necessidade de uma formação voltada para o trabalho de forma polivalente. O trabalhador 

precisa dominar outras habilidades e competências técnicas, profissionais e sociais. Com isso, 

as instituições que oferecem a formação profissional no Brasil se adaptam para atender as 

novas demandas do mercado. A década de 1990 é decisiva no sentido de adotar as 

competências como concepção para a formação a ser oferecida, e os documentos apontam 

para a execução de programas educacionais direcionados para estimular o desenvolvimento 

das competências, visando a educação profissional, a habilitação, a qualificação e a 

requalificação de trabalhadores. A partir do ano de 2003, esta ideia permanece em meio a 

tentativas de ampliar ainda mais as concepções de educação e de formação, incluindo 

perspectivas que anteriormente não foram consideradas.  

Numa escala temporal, é possível afirmar que o movimento conceitual que 

orienta a formação profissional no Brasil, no período da década de 1980, apresenta mudanças 

teóricas em relação ao período anterior, visto que busca superar a qualificação técnica e o 

mero treinamento voltado para a produção. Entretanto, quando visto de outro modo, trata-se 

de uma proposta incompleta de formação no sentido mais amplo do termo, pois direciona os 

esforços da formação somente para atender as demandas do mercado de trabalho, da 

economia e pouco privilegia as demandas da sociedade como um todo. Quando trata de 
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questões sociais, cultuais e do ser humano, o faz de forma tímida ou apresenta como uma 

consequência natural que a nova dinâmica social pode proporcionar.  

Os investimentos do governo brasileiro na educação, na ciência e na tecnologia, 

as ofertas de cursos técnicos, de tecnologia e de qualificação profissional se voltam para 

atender as demandas locais, regionais e globais do modo de produção. Difunde-se, assim, a 

crença de que todo o conhecimento oriundo destes esforços pode trazer benefícios para a toda 

sociedade que usufrui dos avanços alcançados. Esta afirmação é parcialmente factível porque 

a sociedade certamente pode se beneficiar do avanço das forças produtivas e da riqueza social 

que é produzida em decorrência da formação que os trabalhadores possuem. No entanto, a 

questão central é que, na prática política, esta não tem sido a prioridade quando se organiza a 

formação profissional no Brasil. Primeiro busca-se atender as demandas da economia e, em 

seguida, se isto gera consequências positivas, a sociedade pode se beneficiar. Caso as 

investidas apresentem falhas, uma parcela da sociedade pode não ter acesso aos resultados. 

Visto desta maneira, a formação profissional se torna refém do contexto econômico e político 

do país e se modifica à medida em que mudam os grupos de poder, as orientações e 

concepções teóricas e os paradigmas de ação. 

Com base na análise de documentos essenciais sobre a formação profissional no 

Brasil, é possível constatar algumas tendências no que se refere aos princípios de organização 

da Rede Federal de Educação no Brasil. Observando a legislação que trata da formação 

profissional no Brasil desde o ano de 1959, é possível perceber uma oscilação de princípios 

que orientam a política educacional, acompanhada do contexto histórico, social e econômico 

de mudanças na sociedade. É importante ressaltar que os conceitos e as categorias eleitas para 

este trabalho não representam acepções estanques, senão prospectos de ações diante da 

política educacional. Isso significa afirmar que haverá, conforme cada contexto, a formulação 

de leis, decretos, portarias e instruções que são criadas de acordo com a capacidade de 

organização e de mobilização do poder político e econômico. Estes documentos buscam, de 

certa forma, orientar a condução da política educacional no país, fornecendo diretrizes 

baseadas em concepções teórico-metodológicas que se desdobram em projetos, programas e 

ações no âmbito da educação do país. 

O que se pode constatar é que os princípios que orientam a formação 

profissional no Brasil são sustentados por concepções teórico-metodológicas que se alternam 

conforme as mudanças na economia, a mudança política, a dinâmica de poder e a mudança 

social. Primeiramente, as transformações no modo de produção e os impactos na esfera 

produtiva alteram as bases da economia e redirecionam as prioridades de investimento, 
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provocando uma metamorfose entre outras áreas, nas relações entre o trabalho e a educação. 

Desde 1959, se observa um ciclo de avanços e retrocessos, envolvendo momentos de crise e 

de sucesso em torno da busca pelo desenvolvimento, sobretudo aquele relacionado ao 

crescimento econômico. Nesse sentido, a formação profissional sob a responsabilidade do 

poder público no Brasil foi sendo conduzida para auxiliar o país nestes ciclos. 

As mudanças políticas e a dinâmica de poder estabelecida no país, desde então, 

interferem diretamente na concepção de formação profissional que se tem. Em 1959, a 

tendência prevalecente está carregada pelo discurso político desenvolvimentista do presidente 

Juscelino Kubitschek de que é preciso investir em força de trabalho qualificada para atender a 

indústria e viabilizar toda a infraestrutura de que o país precisava naquele momento. No 

período correspondente aos governos militares, a educação do país reforça seu princípio de 

moralidade e a organização do ensino prevê disciplinas de moral, civismo, educação para o 

lar, na tentativa de criar um modelo de comportamento para os trabalhadores e seus 

familiares. No final da década de 1980, com o processo de redemocratização do país, e o 

início dos anos de 1990, com a presença de grupos políticos de tendência neoliberal no poder, 

sobretudo com os governos do presidente Fernando Henrique Cardoso, intensifica-se um 

conjunto de medidas econômicas na tentativa de reposicionar o Brasil na divisão 

internacional do trabalho. Nesse sentido, a política de educação profissional passa a ser 

conduzida fortemente para atender as demandas do mercado de trabalho e se baseia no 

discurso do modelo de competências.  

Nesse sentido, o Decreto nº 2208/1997 representa um marco no que diz respeito 

à política de educação profissional no Brasil, já que traduz uma tendência de programas e 

ações na esfera educacional, voltada para o atendimento de demandas da economia, de 

crescimento do país e de princípios neoliberais. A partir da década de 1990, o discurso 

relacionado à globalização incide, dentre outras áreas, no campo educacional, promovendo 

uma tendência de retorno à concepção de formação dualista para o trabalho, acabando com o 

pouco de formação integrada que se tinha no ensino médio ao propor a diferenciação de uma 

educação geral e específica, humanista e técnica. Do ponto de vista conceitual, podemos 

associar o discurso do modelo de competência ao conceito de polivalência em sua forma mais 

ampla das exigências do trabalhador diante dos novos processos de trabalho. 

A partir do ano de 2003, quando houve novamente uma mudança na composição 

política do país, altera-se a dinâmica de poder, nota-se um novo movimento em torno das 

concepções que orientam a educação e o no sistema educacional brasileiro, com o 

tensionamento das questões em torno do capital e do trabalho. Desde o governo do presidente 
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Luís Inácio Lula da Silva, a política de educação profissional adquire maior espaço na 

estrutura do poder executivo e a proposta de organização passa a valorizar outras dimensões 

para além do mercado de trabalho. O Decreto nº 5154/2004 aponta para uma nova tendência 

diante da organização da formação profissional no Brasil, primeiramente revogando o 

Decreto nº 2208/1997, alterando questões essenciais acerca da relação entre o ensino médio e 

o ensino técnico, o que significa recusar muitas das orientações dualistas e de diferenciação 

escolar presentes na concepção de educação.  

O novo documento propõe oferecer um ensino técnico de forma integrada ao 

ensino médio, e além disso, amplia e verticaliza o ensino com a oferta de cursos de graduação 

(bacharelado, licenciaturas, tecnologia), pós-graduação e extensão. A concepção que orienta 

este documento e, por conseguinte, a política de educação profissional se aproxima dos 

princípios da Politecnia uma vez que se nota uma tendência e uma tentativa em articular a 

formação, a ciência, a técnica, a cultura e o trabalho. Fica evidente a tentativa de aglutinar os 

propósitos da educação em relação à preparação para o trabalho com a dimensão da educação 

para o desenvolvimento e a perspectiva da educação politécnica ou tecnológica.  

Dá-se início a um processo de expansão da Rede Federal de Educação e, nesse 

sentido, são empreendidas tentativas de se criar uma nova identidade e uma nova 

institucionalidade para a política de educação profissional no Brasil.  Do ponto de vista da 

legislação, isso constitui uma mudança em relação ao movimento dos anos de 1990, embora a 

questão precise ser verificada na prática cotidiana e na cultura institucional. A Lei nº 

11.892/2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e cria os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, acrescenta elementos à tendência de 

aproximação dos princípios da Politecnia, porque aponta para uma expansão da Rede Federal, 

ao mesmo tempo em que procura unificar as instituições de forma integrada, buscando formar 

uma “nova identidade” da formação profissional do Brasil. 

Até o ano de 2015, há uma constância no sentido de ampliar a Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica - EPT e de priorizar os princípios difundidos no 

conjunto de documentos publicados em mais de uma década. Entretanto, com a crise política 

que ocasionou a mudança de grupos no âmbito do poder político do país, algumas ações e/ou 

programas foram alterados e/ou interrompidos desde então, em meio a um conjunto de 

medidas que foi adotado no sentido de reorganizar o país e, consequentemente, afetam a 

política de educação profissional. Ainda que não seja possível estabelecer e denominar a 

próxima tendência conceitual, já é possível perceber que existe um processo de mudança na 

concepção de educação que está em curso no país. Desta maneira, o futuro da formação 
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profissional no Brasil depende da conjuntura política e econômica e dos desdobramentos 

decorrentes da capacidade de mobilização dos grupos que disputam o poder, bem como do 

tensionamento dos interesses predominantes. 

Torna-se relevante pontuar que, de um lado encontram-se as orientações e as 

diretrizes que representam um discurso e uma vontade política de intervenção no campo da 

educação, e de outro, o desdobramento prático destas definições que envolve o lócus de ação 

dos sujeitos envolvidos. Isto requer atenção para uma problemática complexa referente às 

dificuldades de implantação da proposta de formação profissional diante de questões culturais 

e sociais, da cultura institucional que se modifica com o tempo, diante dos interesses dos 

estados e dos mercados na viabilidade (ou não) das propostas e diante da capacidade 

mobilização dos atores da sociedade civil, bem como aponta para uma série de desafios no 

sentido de continuar avançando na ampliação das concepções que orientam os rumos da 

formação profissional no país. 

O desenvolvimento e a organização do sistema educacional brasileiro, mais 

especificamente da educação profissional pública federal, têm sido tratados sob a perspectiva 

política e econômica ao invés do ponto de vista social e cultural. Primeiramente, os 

documentos que direcionam e orientam a condução da política educacional são produzidos 

conforme a organização do poder político que ocupa o lugar de decisões no estado brasileiro. 

Em segundo lugar, e não distante da capacidade de mobilização política, está a aglutinação 

dos interesses econômicos das classes que compõem a elite do país. Estes interesses se 

articulam e se materializam na condução da educação no país em busca de um tipo específico 

de desenvolvimento. Desta maneira, as especificidades culturais e a vida social ficam 

relegadas a segundo plano na organização da educação. Em suma, o que se observa é uma 

alternância de tendências em torno das concepções teórico-metodológicas que orientam a 

política de educação profissional no Brasil.  

Uma constatação consiste no fato de que a educação profissional pública federal 

no Brasil é influenciada por concepções teórico-metodológicas que orientam a sua condução, 

e isto se dá em consonância com o momento político e econômico vivenciado pelo país. A 

política de educação profissional no Brasil se modifica segundo a mudança de concepções e, 

estas se alteram conforme se mudam os grupos de poder que estão no governo.  

Retomando a questão central da pesquisa: Os governos neoliberais da década de 

1990, assim como os governos neodesenvolvimentistas do início dos anos 2000, modificaram 

de forma significativa a rede pública federal de educação profissional no Brasil, a partir de 

suas respectivas concepções de desenvolvimento? Primeiramente cabe afirmar que é evidente 
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a influência e a predominância de concepções teórico-metodológicas oriundas destas 

correntes de pensamento diante da política de educação profissional que os governos 

executam no país nos referidos períodos.  

Quanto às hipóteses, a primeira assertiva de que a política de educação 

profissional no Brasil, nos anos de 1995 até o ano de 2002 é influenciada pela perspectiva 

neoliberal e, por este motivo, o governo brasileiro pouco investiu na estrutura federal de 

educação profissional. E quando o fez, seguiu pressupostos neoliberais e buscou reforçar a 

estrutura de desigualdades sociais e regionais que historicamente presentes no país, pode ser 

confirmada principalmente diante da análise relativa ao Decreto 2208/1997, da observação 

das diretrizes propostas, bem como da ênfase em relação ao modelo de competências e a 

presença da polivalência no discurso empregado. O governo brasileiro adotou medidas que 

dificultaram a expansão da estrutura referente à política de educação profissional sob sua 

responsabilidade, seguindo os pressupostos neoliberais de diminuição do papel do estado em 

relação à formação para o trabalho. 

A hipótese de que a política de educação profissional no Brasil sob 

responsabilidade do poder público federal a partir do ano de 2003 se orienta conforme os 

princípios neodesenvolvimentistas, porque o projeto de expansão da Rede Federal de 

Educação Tecnológica – EPT representa um esforço de ampliar a responsabilidade do estado 

brasileiro diante da formação para o trabalho e uma tentativa de equilibrar a distribuição da 

política de educação profissional nas regiões do país, foi parcialmente comprovada sobretudo 

destacando a análise do Decreto 5254/2004, que revoga diretrizes presentes no decreto 

anterior, e da observação de outros documentos publicados na sequência que apontam para a 

estruturação, organização e expansão da Rede Federal de Educação.  

Podemos afirmar que a influência da proposta neodesenvolvimentista ocorre 

sobretudo no que se refere ao projeto de expansão da Rede Federal e na tentativa de 

promover a desconcentração regional da educação, ciência e tecnologia pelo país.  

Em síntese, podemos afirmar que nos governos FHC predominou a influência da 

perspectiva neoliberal, traduzidas em práticas políticas e econômicas que incidiram no âmbito 

das reformas educacionais da década de 1990, e particularmente influenciaram a política de 

educação profissional no período que corresponde ao ano de 1995 até o ano de 2002. As 

mudanças ocorridas a partir do ano de 2003 até o ano de 2015, com os governos Lula e Dilma 

Rousseff, representam a adoção de medidas neodesenvolvimentistas, o que caracteriza uma 

espécie de Neodesenvolvimentismo à brasileira, que se esforça para combinar crescimento 

econômico com progresso social, justiça social e redistribuição de renda.  
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Fica evidente a integração entre a educação e o sistema produtivo quando os 

governos Lula e Dilma, numa medida neodesenvolvimentista, investem na política de 

educação profissional, buscam o fortalecimento do estado por meio da expansão e 

organização da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica – EPT e visam 

contribuir para aumentar a absorção do trabalhador pelo mercado de trabalho. É inegável 

reconhecer que a política de educação profissional desenvolvida a partir do ano de 2003 é 

diferente em relação a mesma política de educação profissional da década de 1990, no que 

diz respeito à capacidade de investimento, infraestrutura, quantidade de unidades, número de 

vagas, cursos e matrículas.   

A principal característica neodesenvolvimentista dos governos Lula e Dilma em 

relação à política de educação profissional diz respeito ao fato de que o estado assumiu para 

si a responsabilidade de investir na educação profissional, de estruturar a Rede Federal de 

Educação, de realizar concursos para provimento de cargos de professores e técnicos, de 

fortalecer a atuação do Estado nos municípios. Por outro lado, embora isso represente uma 

tentativa de mudança em relação às propostas do governo FHC, as concepções que 

influenciam a política de educação profissional, como por exemplo, o discurso do modelo de 

competências, ainda aparecem fortemente associadas com os interesses do mercado e da 

dinâmica do capitalismo contemporâneo, prevalecendo a lógica de formar para o trabalho 

capitalista, a despeito de outras possíveis concepções.  

Embora, tenha se configurado uma tentativa de aproximar a concepção da política 

de educação profissional no Brasil com a dimensão de trabalho associado ao princípio 

educativo, isso não representa além de tentativas, pois, de fato, as mudanças não foram 

efetivas a ponto de transformar a base da educação profissional no Brasil, não conseguiram 

implantar o conceito original de formação integrada, senão efetuaram um conceito possível 

diante das circunstâncias. Ainda que o governo brasileiro tenha adotado algumas medidas 

visando estruturar o currículo integrado baseando-se no princípio de formação integrada, esta 

tentativa não se consolidou completamente. O que se evidenciou foi a sobreposição de 

currículos sem necessariamente prevalecer o sentido de integralidade entre as modalidades de 

ensino. As tentativas de incorporar na legislação outras concepções de educação como, por 

exemplo, a formação integrada, a proposta de superar a dualidade e diferenciação 

representam mudanças no que diz respeito à influência neoliberal no campo da formação 

profissional.  Entretanto, a forma de conduzir as mudanças e os desdobramentos práticos da 

legislação manteve alguns conceitos e alguns princípios difundidos anteriormente que dizem 

respeito a interação entre a educação e o setor produtivo, visando qualificar para o trabalho e 
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privilegiando o modelo de competências na estruturação do currículo.  

A criação dos Institutos Federais – IFs e o processo de expansão da Rede Federal 

de Educação Profissional e Tecnológica – EPT representam uma medida 

neodesenvolvimentista do governo brasileiro na tentativa de se criar uma nova 

institucionalidade e uma nova identidade da política de educação profissional no país. De um 

lado, o projeto de expansão foi realizado sob a proposta de desconcentrar e democratizar a 

educação profissional entre as regiões do país, na medida em que o governo previu e 

estabeleceu a implantação de escolas da Rede Federal em municípios distantes dos grandes 

centros sob a lógica de amenizar as desigualdades sociais. Por outro lado, visava combinar 

educação, ciência e tecnologia com a dinâmica produtiva e a articulação com os arranjos 

produtivos locais, o que marca a vinculação da política de educação profissional diretamente 

com o atendimento das demandas do mercado de trabalho.  

É inegável o fato de que a expansão da Rede Federal proporciona aos municípios 

e regiões atendidas uma nova dinâmica da atividade econômica que envolve a destinação de 

recursos, a criação de uma infraestrutura sintonizada com as demandas locais, a 

movimentação econômica e o consequente aumento do consumo nas regiões em decorrência 

sobretudo de salários de servidores lotados nos campus construídos. Entretanto, embora 

exista a tentativa de amenizar as desigualdades sociais pela via da desconcentração regional 

das escolas da Rede Federal, representando um esforço no sentido de redefinir os rumos da 

política de educação profissional, o que fica evidente é que as disparidades regionais no país 

ainda persistem diante da distribuição de recursos, diante do acesso e da permanência de 

estudantes nos cursos, demonstrando uma relação direta com o contexto socioeconômico e 

cultural das regiões. 

Em síntese, o trabalho exploratório de investigação procedido neste estudo possui 

uma complexidade de compreensão por se tratar de um vasto campo de observação que 

estabelece conexões com outras dimensões estruturais da vida social. A formação profissional 

no Brasil, tem sido objeto de muitos estudos que buscam identificar e explicar os avanços, os 

retrocessos, os desafios e as dificuldades encontradas. Igualmente, serão necessários outros 

tantos estudos para dar conta das diferentes perspectivas que ainda podem ser investigadas.  

A reflexão realizada até aqui nesta investigação sugere outras questões de 

estudo que podem ser problematizadas em torno da formação profissional no Brasil. Um 

outro estudo pode complementar a discussão se optar por avaliar os indicadores educacionais 

do país e relacionar com o conceito de mobilidade social, na tentativa de estabelecer relações 

acerca do impacto que a política de educação profissional exerce no aumento da renda da 
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população e na redução das desigualdades sociais. Pesquisas com egressos dos cursos já 

indicam pistas no sentido de relacionar a oferta de vagas, a empregabilidade e a inserção no 

mercado de trabalho. 

Outra questão diz respeito à organização do currículo e a articulação com a 

realidade social. Podemos questionar em que medida os saberes tácitos do trabalhador são 

levados em consideração na organização curricular e no processo de ensino aprendizagem 

atualmente desenvolvido na Rede Federal. Podemos investigar qual o efeito da adoção do 

modelo de competências como concepção de educação diante da apropriação dos saberes e 

das habilidades do trabalhador para otimizar a esfera produtiva.  

Se, de um lado, fica evidente na legislação a tentativa de incorporar os 

princípios relacionados à Politecnia na política de educação profissional, por outro lado, um 

novo estudo pode avaliar, in loco, os desdobramentos destas diretrizes no âmbito dos cursos, 

do currículo, das metodologias de ensino. A dinâmica de expansão da Rede Federal pode ser 

estudada isoladamente em algumas instituições, a fim de investigar a percepção dos atores 

envolvidos no processo de transformação das unidades federais em Institutos Federais, 

inclusive, identificar elementos em torno dos motivos de não transformação de algumas 

unidades para perceber as resistências e os processos de luta. 

Em áreas específicas da política de educação profissional desenvolvida 

atualmente, são necessários estudos complementares acerca da educação no campo e do 

campo, de como a formação profissional articula os princípios da formação com o trabalho e 

a vida no campo, de como ocorre o processo de valorização e/ou desvalorização das 

especificidades regionais e culturais dos povos. No campo da educação inclusiva, caberia um 

estudo acerca das condições físicas, estruturais e de recursos humanos que facilitam o acesso 

de pessoas com deficiência nas dependências das instituições. 

No que diz respeito à formação de professores, existe um conjunto de outras 

tantas questões para debate e investigação que apontam no sentido de refletir sobre os perfis 

profissionais, a valorização do mercado da educação, a busca pela qualificação. Da mesma 

forma com questões sobre a didática, a metodologia, a pedagogia docente, a autonomia 

docente que ainda carecem de aprofundamentos. 

As experiências de extensão atualmente realizadas na Rede Federal carecem de 

sistematização a fim de analisar a capacidade de envolvimento das instituições com a 

sociedade e os resultados obtidos por meio desta interação. 

Um tema recorrente nos estudos, mas que ainda carece de maiores 

investigações, refere-se à evasão escolar na Rede Federal de educação, que incide 
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diretamente nas questões relativas ao papel da educação, à aprendizagem, aos índices de 

eficiência acadêmica, aos custos professor aluno, e perpassa desde um debate mais amplo 

acerca de questões estruturais, políticas e econômicas, quanto de questões específicas do 

cotidiano, das identidades e das diversidades da vida social. Cabe indagar porque a evasão 

escolar na Rede Federal tem crescido nos últimos anos. E qual o efeito da renda mensal 

familiar do estudante no aumento da evasão escolar. Cabe investigar como questões 

socioeconômicas e outros aspectos estruturais (transporte, alimentação, moradia, serviços de 

saúde) podem incidir sobre as taxas de evasão. Podem ser mapeadas as iniciativas do governo 

brasileiro no sentido de se criar uma Política Nacional de Assistência Estudantil, bem como 

apontar as dificuldades encontradas no processo. 

Outra pista de investigação relevante envolve a área de pesquisa, inovação e 

tecnologia que pode ser estudada no que se refere à aplicação de recursos nas diferentes 

áreas. Merece destaque observar as finalidades e as características das pesquisas ora 

desenvolvidas e as relações estabelecidas com a esfera produtiva. A tentativa de combinar 

educação, ciência e tecnologia, por meio dos investimentos em pesquisa e inovação, 

representam uma estratégia neodesenvolvimentista visando alcançar níveis de progresso 

técnico capazes de contribuir para modificar a condição do país em relação à divisão 

internacional do trabalho. No entanto, merece ser investigado qual o efeito da capacidade de 

produção de tecnologias e dos processos de transferências de tecnologias para a iniciativa 

privada, diante da proposta neodesenvolvimentista no Brasil. Cabe apontar como isto afeta o 

avanço das forças produtivas e reforça a ideia de uma educação voltada para atender aos 

interesses do capital. 

Existe ainda um vasto campo de investigação no âmbito da formação 

profissional no Brasil que pode ser explorado na tentativa de explicar a realidade e 

fundamentar melhor os novos estudos. O caráter inovador desta investigação está para além 

das respostas encontradas, sobretudo, na forma de encontrá-las. Nessa perspectiva, o presente 

estudo não teve a pretensão de esgotar as questões analisadas, senão contribuir para ampliar o 

conhecimento que se tem a respeito do tema. Cumprindo um requisito da ciência, toda a 

investigação procurou se cercar de conceitos e teorias, não somente para responder aos 

diversos questionamentos, mas para auxiliar na formulação das próximas perguntas e na 

delimitação de novos objetos de estudo. 
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APÊNDICES 

Quadro 4 - Conceitos-chave predominantes na legislação da formação profissional no 

Brasil 

ANÁLISE LEXICAL DE TERMOS PREDOMINANTES NA LEGISLAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL (1959-2018) 

* Foram considerados para análise 98 documentos incluindo leis, decretos e portarias que referenciam a 
formação profissional pública federal do país. 

TERMO PERÍODO DE 

DESTAQUE 

FREQÜÊN

CIA 

QUANTIDADE 

DE 

DOCUMENTOS 

POLITECNIA/POLITÉCNICO NÃO CONSTA 4 4 

POLIVALÊNCIA DÉCADA DE 1990 E 

ANOS 2000 

10 2 

TRABALHO TODOS OS 

PERÍODOS 

785 66 

TRABALHO COMO 

PRINCÍPIO EDUCATIVO 

A PARTIR DE 2004 2 2 

MERCADO DE TRABALHO TODOS OS 

PERÍODOS, EXCETO 

1978 NA LEI DOS 

CEFETS 

71 28 

SETOR PRODUTIVO DÉCADA DE 1990   31 15 

CURSOS TÉCNICOS TODOS OS 

PERÍODOS 

76 24 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DÉCADA DE 1990 E 

ANOS 2000 

1106 64 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 1978, DÉCADA DE 

1990 E ANOS 2000 

432 40 

EDUCAÇÃO TÉCNICA DÉCADA DE 1990 E 

ANOS 2000 

8 5 

FORMAÇÃO DÉCADA DE 1990 E 

ANOS 2000 

1065 72 

FORMAÇÃO GERAL DÉCADA DE 1990 E 

ANOS 2000 

24 13 

FORMAÇÃO INICIAL E 

CONTINUADA 

DÉCADA DE 1990 E 

ANOS 2000 

68 20 

FORMAÇÃO INTEGRAL DÉCADA DE 1990 E 

ANOS 2000 

5 4 

FORMAÇÃO INTEGRADA A PARTIR DE 2004 0 0 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DÉCADA DE 1990 E 

ANOS 2000 

50 11 

CAPACITAÇÃO DÉCADA DE 1990 116 29 

INSTRUÇÃO NÃO CONSTA 0 0 

QUALIFICAÇÃO   DÉCADA DE 1990 E 

ANOS 2000 

243 43 

QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL 

DÉCADA DE 1990 E 

ANOS 2000 

96 20 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DÉCADA DE 1990 4 4 

QUALIFICAÇÃO PARA O 

TRABALHO 

DÉCADA DE 1990 15 7 

INDUSTRIAL TODOS OS 

PERÍODOS 

155 19 

ENSINO INDUSTRIAL 1959,1961,1999 31 19 
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COMPETÊNCIAS 

PROFISSIONAIS 

DÉCADA 1990 E 

ANOS 2000 

140 11 

HABILIDADES E 

COMPETÊNCIAS  

DECRETO 2208 / 

LDB 1996 E 

PARECER CNE 2001 

5 3 

GESTÃO DEMOCRÁTICA LDB E ANOS 2000 33 9 

CONTROLE SOCIAL A PARTIR DE 2004 16 9 

CAPITAL HUMANO NÃO CONSTA 0 0 

CAPITAL INTELECTUAL A PARTIR DE 2004 9 3 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

DÉCADA DE 1990 23 15 

DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 

ANOS 2000 71 12 

DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL 

ANOS 2000 48 9 

DESENVOLVIMENTO 

INTEGRAL DO SER 

HUMANO 

A PARTIR DE 2004 10 6 

DESENVOLVIMENTO DO 

PAÍS 

DÉCADA DE 1990 4 4 

DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO 

DÉCADA DE 1990 E 

ANOS 2000 

35 11 

DESENVOLVIMENTO 

NACIONAL 

DÉCADA DE 1990 29 6 

DEMANDAS DO MERCADO TODOS OS 

PERÍODOS 

7 6 

CIDADANIA 1996 E ANOS 2000 154 23 

EMPREGO E RENDA 1998 E ANOS 2000 13 10 

AUTONOMIA DÉCADA DE 1990 E 

ANOS 2000 

164 36 

Fonte: Elaboração própria com base na legislação analisada / MAXQDA analytis Pro 2018 



215 

QUADRO SINÓPTICO – LEGISLAÇÃO REFERENTE À FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL (1959-2018) 

Notas:* As denominações na coluna CONTEXTO SOCIAL / PODER POLÍTICO, representam uma síntese de orientações gerais na economia e na sociedade 

no período correspondente, acompanhada do governo da época. 

** Os documentos estão organizados na sequência: Constituição Federal, leis, decretos, portarias e resoluções e seguem a cronologia de datas de publicação. 

*** Os documentos destacados em negrito foram considerados mais relevantes para a análise porque são marcos referenciais acerca da organização da 

formação profissional no Brasil. 
Nº DOCUMENTO ANO RESUMO CONTEXTO SOCIAL / PODER 

POLÍTICO 

1.  CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988 

1988 Estabelece diretrizes para a educação do país. REDEMOCRATIZAÇÃO DO PÁIS 

2.  LEI NO 3.552, DE 16 DE 

FEVEREIRO DE 1959. 

1959 Dispõe sobre nova organização escolar e administrativa dos 

estabelecimentos de ensino industrial do Ministério da Educação e 

Cultura, e dá outras providências. 

POLÍTICA DESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO JUSCELINO  

3.  LEI Nº 4.024, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 1961 

1961 
Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  

POLÍTICA DESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO JOÃO GOULART 

4.  LEI NO 6.545, DE 30 DE 

JUNHO DE 1978. 

1978 Dispõe sobre a transformação das Escolas Técnicas Federais de 

Minas Gerais, do Paraná e Celso Suckow da Fonseca em Centros 

Federais de Educação Tecnológica e dá outras providências. 

POLITICA DESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO MILITAR 

5.  LEI Nº 8.731, DE 28 DE 

SETEMBRO DE 1993. 

1993 Transforma as Escolas Agrotécnicas Federais em autarquias e dá 

outras providências. 

NEOLIBERALISMO / GOVERNO 

ITAMAR FRANCO 

6.  LEI Nº 8.670, DE 28 DE 

SETEMBRO DE 1993 

1993 Dispõe sobre a criação de Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais e 

dá outras providências. 

NEOLIBERALISMO / GOVERNO 

ITAMAR FRANCO 

7.  LEI NO 8.948, DE 8 DE 

DEZEMBRO DE 1994. 

1994 Dispõe sobre a instituição do Sistema Nacional de Educação 

Tecnológica e dá outras providências. 

NEOLIBERALISMO / GOVERNO 

ITAMAR FRANCO 

8.  LEI Nº 9.394, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 1996. 
1996 Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. NEOLIBERALISMO / GOVERNO FHC 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.552-1959?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.552-1959?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.545-1978?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.545-1978?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.711-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.711-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.948-1994?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.948-1994?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
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9.  LEI Nº 9649, DE 27 DE 

MAIO DE 1998. 
1998 Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos 

Ministérios, e dá outras providências. 

NEOLIBERALISMO / GOVERNO FHC 

10.  LEI Nº 9795, DE 27 DE 

ABRIL DE 1999 
1999 Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental e dá outras providências. 

NEOLIBERALISMO / GOVERNO FHC 

11.  LEI Nº 10.098, DE 19 DE 

DEZMEBRO DE 2000 
2000 Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

NEOLIBERALISMO / GOVERNO FHC 

12.  LEI Nº 10.683, DE 28 DE 

MAIO DE 2003 
2003 Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos 

Ministérios, e dá outras providências. 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO LULA 

13.  LEI Nº 10.861, DE 14 DE 

ABRIL DE 2004 
2004 Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES e dá outras providências. 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO LULA 

14.  LEI Nº 10.973, DE 2 DE 

DEZEMBRO DE 2004 
2004 Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e 

tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. 

NEO-DESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO LULA 

15.  LEI Nº 11.534, DE 25 DE 

OUTUBRO DE 2007 
2007 Dispõe sobre a criação de Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais 

e dá outras providências. 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO LULA 

16.  LEI Nº 11.741, DE 16 DE 

JULHO DE 2008 
2008 Altera dispositivos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 

redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação 

profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos 

e da educação profissional e tecnológica. 

NEO-DESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO LULA 

17.  LEI Nº 11.892, DE 29 DE 

DEZEMBRO DE 2008. 

2008 Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, e dá outras providências. 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO LULA 

18.  LEI Nº 12.513, DE 26 DE 

OUTUBRO DE 2011. 

2011 Institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (Pronatec); altera as Leis no 7.998, de 11 de janeiro de 

1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO DILMA 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.892-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.892-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.513-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.513-2011?OpenDocument
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Salarial e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), no 

8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a organização da 

Seguridade Social e institui Plano de Custeio, no 10.260, de 12 de 

julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior, e no 11.129, de 30 de junho de 2005, 

que institui o Programa Nacional de Inclusão de Jovens 

(ProJovem); e dá outras providências. 

19.  LEI Nº 12.816, DE 5 DE 

JUNHO DE 2013 
2013 Altera as Leis nos 12.513, de 26 de outubro de 2011, para ampliar o rol 

de beneficiários e ofertantes da Bolsa-Formação Estudante, no âmbito 

do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - 

PRONATEC; 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para estabelecer que 

as bolsas recebidas pelos servidores das redes públicas de educação 

profissional, científica e tecnológica, no âmbito do Pronatec, não 

caracterizam contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, 

para efeito do imposto sobre a renda; 8.212, de 24 de julho de 1991, 

para alterar as condições de incidência da contribuição previdenciária 

sobre planos educacionais e bolsas de estudo; e 6.687, de 17 de 

setembro de 1979, para permitir que a Fundação Joaquim Nabuco 

ofereça bolsas de estudo e pesquisa; dispõe sobre o apoio da União às 

redes públicas de educação básica na aquisição de veículos para o 

transporte escolar; e permite que os entes federados usem o registro de 

preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em ações e 

projetos educacionais. 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO DILMA 

20.  LEI Nº 13.005, DE 25 DE 

JUNHO DE 2014 
2014 Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras 

providências. 
NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO DILMA 

21.  LEI Nº 13.243, DE 11 DE 

JANEIRO DE 2016 
2016 

Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à 

capacitação científica e tecnológica e à inovação e altera a Lei 

no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei no 6.815, de 19 de agosto 

de 1980, a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei no 12.462, de 4 

de agosto de 2011, a Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a Lei 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO DILMA 
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no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, a Lei no 8.010, de 29 de março 

de 1990, a Lei no 8.032, de 12 de abril de 1990, e a Lei no 12.772, de 28 

de dezembro de 2012, nos termos da Emenda Constitucional no 85, de 

26 de fevereiro de 2015. 

22.  LEI Nº 13.415, DE 16 DE 

FEVEREIRO DE 2017 

2017 Altera as Leis nos 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20 de junho 

2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada 

pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e o Decreto-Lei no 

236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei no 11.161, de 5 de 

agosto de 2005; e institui a Política de Fomento à Implementação 

de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO TEMER 

23.  LEI Nº 13.502, DE 1 DE 

NOVEMBRO DE 2017 
2017 

Estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da 

República e dos Ministérios; altera a Lei no 13.334, de 13 de setembro 

de 2016; e revoga a Lei no10.683, de 28 de maio de 2003, e a Medida 

Provisória no 768, de 2 de fevereiro de 2017. 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO TEMER 

24.  DECRETO Nº 50.945 DE 13 

DE JULHO DE 1951 

1951 Permite aos portadores de curso colegial matrícula na 3ª série dos 

cursos industriais técnicos. 
POLITICA DESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO JUSCELINO 

25.  DECRETO Nº 50.492, DE 

13 DE ABRIL DE 1961 

1961 Complementa a regulamentação da Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 

1959, dispondo sobre a organização e funcionamento de ginásio 

industrial. 

POLITICA DESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO JUSCELINO 

26.  DECRETO Nº 72.538, DE 

27 DE JULHO DE 1973 

1973 
Dispõe sobre as Escolas Técnicas Federais vinculadas ao Ministério da 

Educação e Cultura como estabelecimentos de ensino de 2º grau, 

proporcionando a seus alunos educação geral e formação especial. 

POLITICA DESENVOLVIMENTISTA 

/GOVERNO MILITAR 

27.  DECRETO Nº 87.310, DE 

21 DE JUNHO DE 1982. 

(REVOGADO PELO 

1982 

 

Regulamenta a Lei nº 6.545, de 30 de junho de 1978, e dá outras 

providências.  
 

POLITICA DESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO MILITAR 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.415-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.415-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2087.310-1982?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2087.310-1982?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5224.htm#art31
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DECRETO Nº 5.224, DE 

2004) 

28.  DECRETO Nº 99.687, DE 8 

DE NOVEMBRO DE 1990 
1990 Aprova a Estrutura Regimental do Ministério da Educação e dá outras 

providências. 

NEOLIBERALISMO / GOVERNO 

COLLOR 

29.  DECRETO N° 1.917, DE 27 

DE MAIO DE 1996 
1996 Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos 

em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério da Educação e do 

Desporto e dá outras providências. 

 

30.  DECRETO Nº 2.147, DE 14 

DE FEVEREIRO DE 1997 
1997 Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos 

em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério da Educação e do 

Desporto, e dá outras providências. 

NEOLIBERALISMO / GOVERNO FHC 

31.  DECRETO Nº 2.208, DE 

17 DE ABRIL DE 1997. 

REVOGADO PELO 

DECRETO Nº 5.154, DE 

2004 

2004 
Regulamenta o § 2 º do art. 36 e os arts. 39 a 42 da Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO LULA 

32.  DECRETO NO 2.406, DE 

27 DE NOVEMBRO DE 

1997. 

1997 

 

Regulamenta a Lei nº 8.948, de 8 de dezembro de 1994, e dá 

outras providências.  

Dispõe sobre o sistema nacional de educação tecnológica. 

NEOLIBERALISMO / GOVERNO FHC 

33.  DECRETO Nº 2.292, DE 10 

DE FEVEREIRO DE 1998 

1998 
Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e 

dá outras providências. Sobre educação à distância. 

NEOLIBERALISMO / GOVERNO FHC 

34.  DECRETO Nº 2.548, DE 15 

DE ABRIL DE 1998 

1998 Aprova o Regimento Interno e o Quadro Demonstrativo dos Cargos de 

Direção e Funções Gratificadas das Escolas Agrotécnicas Federais, e 

dá outras providências 

NEOLIBERALISMO / GOVERNO FHC 

35.  DECRETO Nº 2.890, DE 21 

DE DEZEMBRO DE 1998 

1998 Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos 

em Comissão e Funções Gratificadas do Ministério da Educação e do 

Desporto, e dá outras providências. 

NEOLIBERALISMO / GOVERNO FHC 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5224.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5224.htm#art31
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%202.208-1997?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%202.208-1997?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5154.htm#art9
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5154.htm#art9
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http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%202.406-1997?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%202.406-1997?OpenDocument
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36.  DECRETO Nº 3.462, DE 

17 DE MAIO DE 2000 

2000 Concede aos Centros Federais de Educação Tecnológica, 

transformados na forma do disposto no art. 3º da Lei nº 8.948, de 

1994, autonomia para a criação de cursos e ampliação de vagas nos 

níveis básico, técnico e tecnológico da Educação Profissional, bem 

como para implantação de cursos de formação de professores para 

as disciplinas científicas e tecnológicas do Ensino Médio e da 

Educação Profissional. 

NEOLIBERALISMO / GOVERNO FHC 

37.  DECRETO Nº 3.501, DE 12 

DE JUNHO DE 2000 

2000 Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos 

em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Educação, e 

dá outras providências. 

NEOLIBERALISMO / GOVERNO FHC 

38.  DECRETO 3.741, DE 31 DE 

JANEIRO DE 2001 

2001 Os Centros de Educação Tecnológica privados, independentemente de 

qualquer autorização prévia, poderão oferecer novos cursos no nível 

tecnológico da educação profissional nas mesmas áreas profissionais 

daqueles já regularmente autorizados 

NEOLIBERALISMO / GOVERNO FHC 

39.  DECRETO Nº 3.772, DE 14 

DE MARÇO DE 2001 

2001 
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos 

em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Educação, e 

dá outras providências. 

NEOLIBERALISMO / GOVERNO FHC 

40.  DECRETO Nº 4.364, DE 6 

DE SETEMBRO DE 2002 

2002 REVOGA AUTONOMIA CONCEDIDA ANTERIORMENTE. NEOLIBERALISMO / GOVERNO FHC 

41.  DECRETO Nº 4.637, DE 21 

DE MARÇO DE 2003 

2003 Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos 

em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Educação, e 

dá outras providências. 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO LULA 

42.  DECRETO Nº 4.791, DE 22 

DE JULHO DE 2003 

2003 Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos 

em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Educação, e 

dá outras providências. 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO LULA 

43.  DECRETO Nº 4.877, DE 13 

DE NOVEMBRO DE 2003 

2003 Disciplina o processo de escolha de dirigentes no âmbito dos Centros 

Federais de Educação Tecnológica, Escolas Técnicas Federais e 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO LULA 
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Escolas Agrotécnicas Federais. 

44.  DECRETO Nº 5.119, DE 28 

DE JUNHO DE 2004 

2004 REVOGA AUTONOMIA CONCEDIDA ANTERIORMENTE. NEODEENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO LULA 

45.  DECRETO Nº 5.154 DE 23 

DE JULHO DE 2004. 

2004 Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, e dá outras providências. Regulamenta 

diretrizes para a educação profissional. 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO LULA 

46.  DECRETO Nº 5.154, DE 

28 DE JULHO DE 2004 

2004 Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos 

Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da 

Educação, e dá outras providências. CRIAÇÃO DA SETEC. 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO LULA 

47.  DECRETO Nº 5.224 DE 1º 

DE OUTUBRO DE 2004. 

2004 

 

Dispõe sobre a organização dos Centros Federais de Educação 

Tecnológica e dá outras providências. 
 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO LULA 

48.  DECRETO Nº 5.478, DE 2 

DE JUNHO DE 2005 

2005 Institui, no âmbito das instituições federais de educação tecnológica, o 

Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA. 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO LULA 

49.  DECRETO Nº 5.622, DE 19 

DE DEZEMBRO DE 2005 

2005 Regulamenta o art. 80 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Dispões 

sobre a educação à distância e relaciona com a educação profissional 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO LULA 

50.  DECRETO Nº 5.803, DE 8 

DE JUNHO DE 2006 

2006 Dispõe sobre o Observatório da Educação, e dá outras providências. NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO LULA 

51.  DECRETO Nº 5.840, DE 

13 DE JULHO DE 2006 

2006 Institui, no âmbito federal, o Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos - PROEJA, e dá outras providências. 

NEODEENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO LULA 

52.  DECRETO Nº 6.095, DE 

24 DE ABRIL DE 2007 

2007 Estabelece diretrizes para o processo de integração de instituições 

federais de educação tecnológica, para fins de constituição dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - IFET, no 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO LULA 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.154-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.154-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.224-2004?OpenDocument
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art80
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âmbito da Rede Federal de Educação Tecnológica. 

53.  DECRETO Nº 6.215, DE 

26 DE SETEMBRO DE 

2007 

2007 Estabelece o Compromisso pela Inclusão das Pessoas com Deficiência, 

com vistas à implementação de ações de inclusão das pessoas com 

deficiência, por parte da União Federal, em regime de cooperação com 

Municípios, Estados e Distrito Federal, institui o Comitê Gestor de 

Políticas de Inclusão das Pessoas com Deficiência - CGPD, e dá outras 

providências. 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO LULA 

54.  DECRETO Nº 6.320, DE 

20 DE DEZEMBRO DE 

2007 

2007 Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos 

em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Educação, e 

dá outras providências. 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO LULA 

55.  DECRETO Nº 6.986, DE 

20 DE OUTUBRO DE 

2009 

2009 Regulamenta os arts. 11, 12 e 13 da Lei no 11.892, de 29 de dezembro 

de 2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, para disciplinar o processo de escolha de 

dirigentes no âmbito destes Institutos. 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO LULA 

56.  DECRETO Nº, 7.480, DE 

16 DE MAIO DE 2011 

2011 Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos 

em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS e 

das Funções Gratificadas do Ministério da Educação e dispõe sobre 

remanejamento de cargos em comissão. VIGENTE. 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO DILMA 

57.  DECRETO Nº 7.612, DE 

17 DE NOVEMBRO DE 

2011 

2011 Institui o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - 

Plano Viver sem Limite 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO DILMA 

58.  DECRETO Nº 7.690, DE 2 

DE MARÇO DE 2012 

2012 Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos 

em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Educação. 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO DILMA 

59.  DECRETO Nº 8.268, DE 

18 DE JUNHO DE 2014 

2014 Altera o Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, que regulamenta 

o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996. TRABALHO COMO PRINCÍPIO 

EDUCATIVO. 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO DILMA 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.268-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.268-2014?OpenDocument
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60.  DECRETO Nº 9.005, DE 14 

DE MARÇO DE 2017 

2017 Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos 

em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério da Educação, 

remaneja cargos em comissão e substitui cargos em comissão do 

Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS por Funções 

Comissionadas do Poder Executivo - FCPE. 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO TEMER 

61.  DECRETO Nº 9.057, DE 25 

DE MAIO DE 2017 

2017 Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. MODALIDADE 

DE EDUCAÇÃOÀ DISTÂNCIA 

NEODEENVOLVIMENTISTA /GOVERNO 

TEMER 

62.  DECRETO Nº, 9.283, DE 7 

DE FEVEREIRO DE 2018 

2018 Regulamenta a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei nº 

13.243, de 11 de janeiro de 2016, o art. 24, § 3º, e o art. 32, § 7º, da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o art. 1º da Lei nº 8.010, de 29 

de março de 1990, e o art. 2º, caput, inciso I, alínea "g", da Lei nº 

8.032, de 12 de abril de 1990, e altera o Decreto nº 6.759, de 5 de 

fevereiro de 2009, para estabelecer medidas de incentivo à 

inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 

produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da 

autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo 

nacional e regional. 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO TEMER 

63.  PARECER Nº 17-97-CBE-

CNE 

1997 Estabelece as diretrizes operacionais para a Educação Profissional 

em nível nacional. 

NEOLIBERALISMO / GOVERNO FHC 

64.  PARECER Nº 776-97-CES-

CNE  

1997 Estabelece diretrizes para cursos de graduação. NEOLIBERALISMO / GOVERNO FHC 

65.  PARECER Nº 16-1999 -

CEB  

1999 Estabelece diretrizes curriculares para educação profissional. NEOLIBERALISMO / GOVERNO FHC 

66.  PARECER Nº 436-2001-

CES-CNE 

2001 Estabelece diretrizes para a formação de tecnólogos. NEOLIBERALISMO / GOVERNO FHC 

67.  PARECER Nº 10-2000 CEB  2000 Estabelece critérios e procedimento para implantar novos cursos. NEOLIBERALISMO / GOVERNO FHC 
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68.  PARECER Nº 33-2000 CEB  2000 Trata de condições para a transição visando a implantação das novas 

Diretrizes Curriculares. 

NEOLIBERALISMO / GOVERNO FHC 

69.  PARECER Nº 583-2001-

CES-CNE  

2001 Estabelece diretrizes para os cursos de graduação. NEOLIBERALISMO / GOVERNO FHC 

70.  PARECER Nº 29-2002-CP 2002 Estabelece as diretrizes para os cursos de tecnologia. NEOLIBERALISMO / GOVERNO FHC 

71.  PARECER Nº 39-2004 

CNE-CEB  

2004 Estabelece como será a aplicação do Decreto nº 5.154 de 2004 na 

Educação Profissional. 

NEODEENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO LULA 

72.  PORTARIA 2.267 DE 19 

DE DEZEMBRO 1997.  

1997 Estabelece diretrizes para os novos CEFETS. NEOLIBERALISMO / GOVERNO FHC 

73.  PORTARIA 

INTERMINISTERIAL Nº 

1.018, DE 11 DE 

SETEMBRO DE 1997.  

1997 Cria conselho diretor Programa de Reforma da Educação Profissional – 

Proep. 

NEOLIBERALISMO / GOVERNO FHC 

74.  PORTARIA N.º 301, DE 7 

DE ABRIL DE 1998  

1998 
Estabelece diretrizes para o credenciamento de oferta de cursos de 

educação profissional. 

NEOLIBERALISMO / GOVERNO FHC 

75.  PORTARIA N.º 646, DE 14 

DE MAIO DE 1997   

1997 
Regulamenta itens do decreto 2208 de 97, especificamente a 

desvinculação entre o ensino médio e o ensino técnico. 

NEOLIBERALISMO / GOVERNO FHC 

76.  PORTARIA Nº 1.005, DE 

10 DE SETEMBRO DE 

1997.  

1997 
Institui uma coordenação para o Programa de Reforma da Educação 

Profissional – Proep. 

NEOLIBERALISMO / GOVERNO FHC 

77.  PORTARIA Nº 1.647, DE 

25 DE NOVEMBRO DE 

1999  

1999 
Dispõe sobre o credenciamento de centros de educação tecnológica e a 

autorização de cursos de nível tecnológico da educação profissional. 

NEOLIBERALISMO / GOVERNO FHC 

78.  PORTARIA Nº 1.679, DE 2 

DE DEZEMBRO DE 1999  

1999 
Dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de 

deficiências, para 

instruir os processos de autorização e de 

NEOLIBERALISMO / GOVERNO FHC 
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reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições. 

79.  PORTARIA Nº 2.051, DE 9 

DE JULHO DE 2004  

2004 
Regulamenta os procedimentos de avaliação do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

instituído na Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004. 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO LULA 

80.  PORTARIA Nº 2.080, DE 

13 DE JUNHO DE 2005  

2005 
Estabelece diretrizes para oferecer o ensino médio integrado à 

educação profissional de nível técnico. 

NEODEENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO LULA 

81.  PORTARIA MEC Nº 4.033 

DE 24 DE NOVEMBRO DE 

2005 

 

2005 
Dispõe sobre as cooperativas escolas no âmbito das Escolas 

Agrotécnicas Federais e nos Centros Federais de Educação 

Tecnológica. 

 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO LULA 

82.  PORTARIA Nº 30 DE 21 

MARÇO DE 2000  

2000 
Reformula a oferta de cursos de nível técnico e os respectivos 

currículos para implantação no ano 2001, atendendo aos princípios e 

critérios estabelecidos na Resolução nº 04/99 do CNE/CEB. 

NEOLIBERALISMO / GOVERNO FHC 

83.  PORTARIA Nº 64, DE 12 

DE JANEIRO DE 2001  

2001 
Define os procedimentos para o reconhecimento de cursos/habilitações 

de nível tecnológico da educação profissional. 

NEOLIBERALISMO / GOVERNO FHC 

84.  PORTARIA Nº 80 DE 13 

DE SETEMBRO DE 2000  

2000 
Define regras para a apresentação dos Planos de Cursos de nível 

técnico. 

NEOLIBERALISMO / GOVERNO FHC 

85.  PORTARIA Nº 156, DE 19 

DE JULHO 2005  

2005 
Estabelece os procedimentos para a realização, in loco, dos trabalhos 

de supervisão das atividades desenvolvidas pelas Escolas Agrotécnicas 

Federais, Escola Técnica Federal e Centros Federais de educação 

Tecnológica. 

NEODEENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO LULA 

86.  PORTARIA 

NORMATIVA Nº 12, DE 

14 DE AGOSTO DE 2006.  

2006 
Dispõe sobre a adequação da denominação dos cursos superiores 

de tecnologia ao Catálogo Nacional de Cursos Superiores de 

Tecnologia, nos termos do art. 71, § 1º e 2º, do Decreto 5.773, de 

2006. 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO LULA 
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87.  PORTARIA NORMATIVA 

Nº 40, DE 12 DE 

DEZEMBRO DE 2007 

INTITUI O EMEC 

2007 
Institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e 

gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação, 

avaliação e supervisão da educação superior no sistema federal de 

educação, e o Cadastro e-MEC de Instituições e Cursos Superiores e 

consolida disposições sobre indicadores de qualidade, banco de 

avaliadores (Basis) e o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(ENADE) e outras disposições. 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO LULA 

88.  RESOLUÇÃO Nº 2, DE 26 

DE JUNHO DE 1997 

 

1997 
Dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de 

docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do 

ensino médio e da educação profissional em nível médio. 

NEOLIBERALISMO / GOVERNO FHC 

89.  PROJETO DE 

RESOLUÇÃO CNE-CEB 

N.º 16-99  

1999 
Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional de Nível Técnico. 

NEOLIBERALISMO / GOVERNO FHC 

90.  RESOLUÇÃO CEB N.º 4, 

DE E DE DEZEMBRO DE 

1999 

1999 
Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional de Nível Técnico. 

NEOLIBERALISMO / GOVERNO FHC 

91.  RESOLUÇÃO CNE/CP 3, 

DE 18 DE DEZEMBRO DE 

2002 

 

2002 
Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização 

e o funcionamento dos cursos superiores de 

tecnologia. 

NEOLIBERALISMO / GOVERNO FHC 

92.  RESOLUÇÃO CNE CEB 

Nº 1, DE 3 DE 

FEVEREIRO DE 2005  

2005 
Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo 

Conselho Nacional de Educação para o Ensino Médio e para a 

Educação Profissional Técnica de nível médio às disposições 

do Decreto nº 5.154/2004. 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO LULA 

93.  RESOLUÇÃO CNE-CEB 

Nº 3 DE 9 DE JULHO DE 

2008 

2008 
Dispõe sobre a instituição e implantação do Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos de Nível Médio. 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO LULA 
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94.  RESOLUÇÃO Nº 3, DE 30 

DE SETEMBRO DE 2009 

 

2009 
Dispõe sobre a instituição Sistema Nacional de Informações da 

Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), em substituição ao 

Cadastro Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CNCT), 

definido pela Resolução CNE/CEB nº 4/99. 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO LULA 

95.  RESOLUÇÃO Nº 6, DE 20 

DE SETEMBRO DE 2012 

 

2012 
Define Diretrizes Curriculares Nacionais par a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio. 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO DILMA 

96.  RESOLUÇÃO Nº 4, DE 6 

DE JUNHO DE 2012 

 

2012 
Dispõe sobre alteração na Resolução CNE/CEB nº 3/2008, definindo a 

nova versão do Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos de Nível Médio. 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO DILMA 

97.  RESOLUÇÃO Nº 6, DE 20 

DE SETEMBRO DE 2012 

(*) 

 

2012 Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio. 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO DILMA 

98.  PORTARIA Nº 1.291, DE 

30 DE DEZEMBRO DE 

2013 

2013 Estabelece diretrizes para a organização dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia e define parâmetros e normas para 

a sua expansão. 

 

NEODESENVOLVIMENTISTA / 

GOVERNO DILMA 

99.  PROJETO DE LEI Nº 
11.279 DE 28 DE 

DEZEMBRO DE 2018 

 

2018 Altera as Leis nº 11.892, de 28 de dezembro de 2008; nº 12.706, de 8 

de agosto de 2012, e nº 11.740, de 16 de julho de 2008; cria 

Institutos Federais de Educação, a Universidade Federal do Médio 

e Baixo Amazonas e a Universidade Federal do Médio e Alto 

Solimões, e dá outras providências. 

NEOLIBERALISMO / GOVERNO 

TEMER 

 


