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“(...) inventamos a possibilidade de nos libertar na medida 

em que nos tornamos capazes de nos perceber como seres 

inconclusos, limitados, condicionados, históricos. 

Percebendo, sobretudo, também, que a pura percepção da 

inconclusão, da limitação, da possibilidade, não basta. É 

preciso juntar a ela a luta política pela transformação do 

mundo. A libertação dos indivíduos só ganha profunda 

significação quando se alcança a transformação da 

sociedade” (Paulo Freire). 

  



 
 

RESUMO 

 

Este estudo tem o objetivo de analisar o desenvolvimento da política de assistência estudantil 

implementada no CEFET/RJ e como se processa o trabalho do assistente social na instituição. 

Busca, portanto, a compreensão acerca da relação do Estado capitalista com as políticas 

públicas, principalmente, no que tange à política de educação brasileira para o ensino médio e 

técnico. Assim como, as alterações sociais e econômicas promovidas pelo ideário neoliberal e 

os rebatimentos da contrarreforma do Estado, que vem interferindo na efetivação dos direitos 

sociais, principalmente, no que concerne a assistência estudantil como política de educação, 

pautada numa perspectiva universal do direito à educação. A dissertação está estruturada em 

três capítulos. No primeiro, trataremos conceitualmente do capitalismo, suas alterações na 

contemporaneidade, analisando seus desdobramentos e reflexos para as políticas públicas no 

país, em especial no que concerne à política de educação brasileira. No segundo, com vistas a 

abarcar a análise da educação no Brasil, tomaremos como referência as modificações na 

educação básica, profissional – técnica e tecnológica nos governos FHC, LULA e Dilma. 

Sinalizaremos, também, os reordenamentos sofridos na implementação da política de 

assistência estudantil no governo federal.Por último, analisaremos o histórico e as 

reconfigurações atuais no CEFET/RJ; o trabalho desenvolvido por assistentes sociais na 

educação; as ações da política de permanência da instituição, bem como as demandas e 

ofertas, as críticas acerca da política governamental e do CEFET/RJ, os limites para uma 

formação profissional com qualidade e os desafios à consolidação de um projeto de 

assistência estudantil orientado para as necessidades dos estudantes e comprometido com um 

projeto educacional emancipador. 

 

Palavras-chave: Assistência Estudantil; Educação Tecnológica; Serviço Social. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the development of the student assistance policy implemented in 

CEFET/RJ and how it handles the work of the social worker at the institution. Search 

therefore the understanding of the capitalist state's relationship with public policies, especially 

with regard to Brazilian education policy for high school and technical. As well as the social 

and economic changes promoted by neoliberal ideas and there percussions of against state 

reform, which is interfering in the execution of social rights, especially with respect to student 

assistance and education policy, based on a universal perspective of the right to education. 

The dissertation is divided into three chapters. In the first, we will deal conceptually of 

capitalism, their changes in contemporary society, analyzing its development and 

consequences for public policy in the country, especially with regard to the Brazilian 

education policy. In the second, in order to cover the analysis of education in Brazil, we will 

take as a reference the changes in basic education, vocational-technical and technological in 

FHC government, Lula and Dilma. Indicate also the rearrangements suffered in the 

implementation of student assistance policy in the federal government. Finally, we analyze 

the historical and current reconfigurations in CEFET/RJ; the work of social workers in 

education; the actions of the institution's permanence policy, as well as the demands and 

offers, criticism of the government policy and CEFET/RJ, the limits for vocational training of 

quality and the challenges to consolidating a student assistance project oriented needs of 

students and committed to an emancipator educational project. 

 

Keywords: Student Assistance; Technological Education; Social Service. 
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INTRODUÇÃO  

 

O objetivo principal desse estudo constitui-se em uma análise sobre o 

desenvolvimento da política de assistência estudantil implementada no CEFET/RJ e como se 

processa o trabalho do assistente social na instituição.  

A trajetória traçada na construção dessa pesquisa está diretamente relacionada com 

minha experiência profissional no âmbito da assistência estudantil no Centro Federal de 

Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ) – Campus Petrópolis
1
, a qual 

proporcionou-me algumas indagações sobre questões inerentes à dinâmica dos atendimentos 

prestados no Serviço de Apoio Socioeducacional (SASE). 

O Serviço de Apoio Socioeducacional visa o atendimento da comunidade acadêmica, 

atuando em três segmentos distintos e integrados: discentes, docente e familiar, buscando 

priorizar a assistência ao estudante enquanto eixo fundamental do trabalho, e garantindo, 

desta forma, o acesso e a continuidade nos estudos. O serviço é constituído pela participação 

profissional de duas pedagogas, duas técnicas de assuntos educacionais e uma assistente 

social. 

A inserção do assistente social no SASE resulta da sua atuação política e profissional 

na defesa dos direitos sociais e humanos, vinculada a uma necessidade socioinstitucional de 

contribuir com a ampliação do processo educacional, com vistas a garantir o acesso e 

permanência dos sujeitos na educação escolarizada. O trabalho desenvolvido pelo assistente 

social não se confunde ao dos educadores. Em que pese a dimensão socioeducativa de suas 

ações, sua inserção tem se dado no sentido de fortalecer as redes de sociabilidade e de acesso 

aos serviços sociais e dos processos sócio institucionais voltados para o reconhecimento e 

ampliação dos direitos dos sujeitos sociais. 

Já a Pedagogia trata sistematicamente das práticas educativas e busca, pela análise 

criteriosa, definir objetivos de trabalho e formas de intervenção. Trata-se de uma ação 

intencional e direcionada. No SASE, os pedagogos e técnico em assuntos educacionais 

                                                           
1
Esta Unidade de Ensino insere-se nas ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do Governo 

Federal. Com a contrapartida da Prefeitura Municipal de Petrópolis, que respondeu à chamada pública que 

lançou o edital de Projetos de Apoio ao Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica, da SETEC/MEC, foi inaugurada, em 13 de setembro de 2008, como uma das escolas orientadas 

pelo conceito de cidade-polo, que, tendo como referência o conjunto de municípios de mesorregiões, visa 

aproveitar o potencial de desenvolvimento, a proximidade com Arranjos Produtivos Locais (APL), a 

possibilidade de parcerias e infraestrutura existentes. Disponível em http://cefet-rj.br/unidades-de-

ensino/petropolis.html. 
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atuarão nessa perspectiva, buscando a organização dos processos de construção do 

conhecimento em diferentes esferas.  

A discussão acerca do tema torna-se relevante porque, além de tencionar o alcance de 

respostas para o enfrentamento dos impasses vividos, tanto pelos executores da política de 

assistência, quanto pelos usuários dos programas da assistência estudantil, ainda, agrega 

elementos fundamentais para a produção de conhecimento do Serviço Social e áreas afins. 

A proximidade com esse objeto decorre de minha atuação como assistente social na 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, no estado do Rio de Janeiro 

desde 2009, na qual desenvolvo ações interventivas, enquanto assistente social, junto aos 

alunos que demandam os programas da assistência estudantil. Os programas estão submetidos 

à execução da Diretoria de Extensão (DIREX) e do Departamento de Extensão e Assuntos 

Comunitários (DEAC), inserido no CEFET/RJ. 

A experiência vivenciada no campo de atuação profissional nos permitiu o 

levantamento de uma série de questões e inquietações advindas da estrutura disponível na 

instituição para a promoção da assistência estudantil; do perfil econômico-sociocultural do 

corpo discente; das concepções sobre a assistência estudantil; das prioridades de gestão; do 

trabalho do assistente social na educação; das demandas de alunos incluídos nos programas de 

assistência estudantil e das políticas que têm sido operacionalizadas no âmbito acadêmico em 

direção aos jovens e suas famílias e da atual configuração da política educacional, a qual 

pretendo estudar. 

Utilizaremos na construção do presente trabalho algumas categorias de análise, tais 

como: a assistência estudantil; a educação tecnológica; as alterações sociais e econômicas nas 

Instituições Federais de Educação Superior (IFES), decorrentes da reforma educacional 

promovida pelos governos Fernando Henrique Cardoso (FHC), Luís Inácio Lula da Silva 

(Lula) e Dilma; as incidências das políticas neoliberais no padrão de organização e gestão do 

trabalho e a transferência da educação da esfera dos direitos para a esfera “privilegiada” do 

mercado.  

Nesse processo de construção do conhecimento, recorremos às reflexões de Marx 

porque propicia o material indispensável e adequado para o conhecimento do método que ele 

construiu para o estudo da sociedade burguesa. Ademais, é importante salientar que nesse 

estudo serão consideradas três categorias centrais que alicerçam o arcabouço teórico marxista, 

dentre elas: a totalidade, a contradição e a mediação (NETTO, 2009). 

A concepção dialética da realidade nos incita a observar e analisar o movimento 

contraditório nos diferentes fenômenos. Dessa forma, procuramos a essência do movimento 
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da realidade que se expressa na política de assistência estudantil, portanto, os fenômenos não 

só do ponto de vista de suas relações e seus condicionamentos, mas também, do ponto de 

vista do movimento, da mudança, do desenvolvimento, do seu aparecimento e do seu 

desaparecimento. 

Partindo da análise de autores do campo da teoria social crítica, “uma teoria social da 

sociedade burguesa, portanto, tem que possuir como fundamento a análise teórica da 

produção das condições materiais da vida social” (NETTO, 2009, p.40). Assim sendo, nas 

palavras de Marx (2008), 

 
Na produção social da própria existência, os homens entram em relações 

determinadas, necessárias, independentes de sua vontade; essas relações de produção 

correspondem a um grau determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas 

materiais. A totalidade dessas relações de produção constitui a estrutura econômica 

da sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política 

e à qual correspondem formas sociais de consciência. O modo de produção da vida 

material condiciona o processo de vida social, política e intelectual. Não é a 

consciência dos homens que determina o seu ser; ao contrário, é o seu ser social que 

determina sua consciência (p.47). 

 

Para Marx, o conhecimento da realidade deve pautar-se em duas características, ou 

seja, a síntese de suas diversas articulações e a história. Igualmente, Marx concebe a 

sociedade burguesa como uma totalidade concreta e articulada, na qual se constrói um 

conjunto dinâmico de relações que passam pela ação dos sujeitos sociais. O conceito de 

totalidade social abarca os referenciais histórico, material, social, moral ou afetivo, de acordo 

com as relações que constituem determinada totalidade, do mesmo modo que sua gênese e 

desenvolvimento se dão como produção social do homem. Kosik (2002), em seus escritos em 

Dialética do concreto indica a totalidade concreta como concepção dialético-materialista do 

conhecimento do real. Nesse sentido, 

 
A compreensão dialética da totalidade significa não só que as partes se encontram 

em relação de interna interação e conexão entre si e com o todo, mas também que o 

todo não pode ser petrificado na abstração situada por cima das partes, visto que o 

todo se cria a si mesmo na interação das partes (KOSIK, 2010, p. 50, destaque do 

autor).  

 

A partir do materialismo histórico apreendemos que “a realidade social, como toda 

realidade, é infinita. E que toda ciência implica uma escolha, e nas ciências históricas essa 

escolha não é produto do acaso, mas está em relação orgânica com uma certa perspectiva 

global” (LOWY, 1978, p.15). 

A categoria contradição se apresenta como a essência da dialética, pois é o embate dos 

contrários que move a história, onde se considera a contradição entre as forças produtivas da 
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sociedade e suas relações de produção. É este antagonismo que o método instiga a refletir, 

desvendar, sendo por meio dos conflitos que se busca a superação desses. 

Já a mediação é uma categoria vinculada à práxis, com dimensões profundas e 

natureza, predominantemente, política. Refere-se aos processos que existem na realidade 

objetiva, na qual as relações estabelecidas são mediadas pela estrutura da totalidade. Desta 

forma, Marx, ao articular essas três categorias, estabeleceu sua perspectiva teórico-

metodológica, a qual fundamentamos nosso estudo. 

No trabalho em questão, a análise se dará a partir dos pressupostos do Plano Nacional 

de Assistência Estudantil (PNAES) e do Plano Nacional de Educação (PNE)
2
, tendo como 

eixos norteadores a universalização e o acesso ampliado, que constitui-se de um principio 

democrático, alinhado aos objetivos constitucionalmente determinados à Republica Federativa 

do Brasil. 

A construção da pesquisa se caracteriza por uma abordagem qualitativa, com respaldo 

no referencial quantitativo. O método dialético-crítico será o aporte teórico-metodológico de 

orientação ao processo de desvelamento da realidade, visando recuperar a dimensão de 

totalidade social. Assim sendo, torna-se imprescindível no objeto de estudo o aprofundamento 

das categorias de análise do método do materialismo histórico-dialético, como contradição, 

mediação, aparência e essência, para a reconstrução do concreto real, síntese de múltiplas 

determinações. Para tanto, é necessário que façamos um movimento dialético, que permita 

compreender as contradições que permeiam o desenvolvimento histórico do processo de 

formulação das políticas de assistência estudantil no país. 

De acordo com Lefébvre (1975), o conhecimento não é algo etéreo, ele é algo 

concreto, produto de uma interação permanente, histórica e perpétua. Dessa forma, a 

historicidade, a totalidade e a contradição são categorias essenciais para a apreensão do real. 

A dialética propicia uma interpretação dinâmica e totalizante da realidade, na qual os fatos 

sociais não podem ser compreendidos como isolados das influências políticas, econômicas e 

                                                           
2
 O projeto de lei que cria o Plano Nacional de Educação (PNE) para vigorar de 2011 a 2020 foi enviado pelo 

governo federal ao Congresso em 15 de dezembro de 2010. O novo PNE apresenta dez diretrizes objetivas e 20 

metas, seguidas das estratégias específicas de concretização. O texto prevê formas de a sociedade monitorar e 

cobrar cada uma das conquistas previstas. As metas seguem o modelo de visão sistêmica da educação 

estabelecido em 2007 com a criação do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Tanto as metas quanto 

as estratégias premiam iniciativas para todos os níveis, modalidades e etapas educacionais. Além disso, há 

estratégias especificas para a inclusão de minorias, como alunos com deficiência, indígenas, quilombolas, 

estudantes do campo e alunos em regime de liberdade assistida. 

Disponível em http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=16478&Itemid=1107. Acesso em 

21/08/2013. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=16478&Itemid=1107
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culturais, nas quais está imerso. A partir da concepção dialética que podemos observar e 

analisar o movimento contraditório nos diferentes fenômenos. 

Nesse sentido, todo conhecimento pressupõe um debate prévio anterior, ou seja, o 

reconhecimento de uma processualidade histórica indispensável para o entendimento dos 

fatos sociais. Tanto sujeito como objeto, estão em perpétua interação; agindo e reagindo um 

sobre o outro, numa constante interação dialética, na qual ambos integram uma totalidade 

indissolúvel. Nessa interação, o pesquisador já não é mais o mesmo, pois ao interagir como o 

objeto ele capta a sua estrutura. Isto significa que, “a relação sujeito/objeto no processo do 

conhecimento teórico não é uma relação de externalidade [...] é uma relação em que o sujeito 

está implicado no objeto” (NETTO, 2009, p.674). 

Em Dialética do concreto, Kosik (2002) aponta a totalidade concreta como concepção 

dialético-materialista do conhecimento do real, no sentido de avançarmos para além da 

pseudoconcreticidade, na qual permanecemos na superficialidade. Kosík (2002), ainda, sugere 

que devemos fazer a análise da realidade como um todo estruturado. No exame da totalidade, 

não podemos nos limitar à análise do todo e das partes, mas garantir seu caráter dialético, 

reconhecendo a unidade das contradições. 

O processo de desvelamento do real concreto demanda a compreensão do que está 

obscuro e confuso para se chegar ao conceito do todo, agora abarcando as suas determinações 

e relações. 

Nas palavras de Ianni, 

 
Uma tentação fecunda, quando implica novos temas e novas questões teóricas. 

Também muito positiva, quando permite repensar criticamente os clássicos, em suas 

contribuições ontológicas e epistemológicas. Mas, em certos casos, enganosa, 

quando parece exercício abstrato, metodologismo carente de sentido de realidade, 

“fábulas” que faz tempo perderam seu sentido (2011, p.49). 

 

A escolha do método dialético crítico como recurso à análise do objeto de estudo, à luz 

do materialismo histórico, implica a questão epistemológica da reconstrução histórica ou de 

como nos aproximamos da realidade. Essa escolha explicita a negação das concepções 

evolucionistas da história, bem como a recusa de uma visão cética e fragmentada do mundo e 

do relativismo como ponto de partida. 

Dessa forma, a pesquisa será norteada pelos pressupostos presentes no campo da teoria 

social crítica, pois entendemos que essa teoria nos permite esclarecer conceitos sociológicos 

que caracterizam os fundamentos da sociedade. Além de ser a matriz teórica que mais 

responde aos nossos anseios por sua completude e clareza. 
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Como subsídio à analise do objeto estudado, nos apoiaremos em autores clássicos, 

como: Engels e Karl Marx; e contemporâneos, como: David Harvey, Elaine Behring, 

Florestan Fernandes, François Chesnais, Dermeval Saviani, Gaudêncio Frigotto,Acácia 

Kuenzer, Kátia Lima, Roberto Leher, José Paulo Netto, Marilda Vilela Iamamoto,dentre 

outros. 

Consideramos que os autores acima relacionados são importantes para a construção do 

presente trabalho, que tem como categorias e conceitos fundamentais para a compreensão do 

objeto que analisamos; o Estado; a Política Social; o Neoliberalismo; a Política Pública de 

Educação; o Ensino Técnico e Tecnológico e o Serviço Social. 

Com o respaldo do materialismo histórico-dialético, na tentativa de viabilizar um 

maior aprofundamento sobre o objeto de análise, faremos uso da pesquisa qualitativa
3
. Outro 

aspecto é o referente à pesquisa bibliográfica e documental sobre o recorte do objeto, que 

percorrerá os documentos produzidos pela instituição, desde relatórios de gestão, visões e 

ações institucionais às legislações. Vale ressaltar que, o estudo teórico da bibliografia 

acompanhará a construção da análise do objeto durante todo o estudo, por ser considerado 

fundamental na compreensão acerca da relação do Estado capitalista com as políticas 

públicas, principalmente, no que tange à política de educação brasileira – sobretudo no que se 

refere à educação profissional – bem como, as alterações sociais e econômicas promovidas 

pelo ideário neoliberal e os rebatimentos da contrarreforma do Estado que vem interferindo na 

efetivação dos direitos sociais, principalmente, no que concerne a assistência estudantil como 

política de educação, pautada numa perspectiva universal do direito à educação.  

No segundo momento, será realizada a pesquisa exploratória de campo, com a coleta 

de dados, a partir da aplicação de questionários com os assistentes sociais que trabalham em 

outros campi do CEFET/RJ; tendo por objetivo a coleta de informações que permitam 

compreender como esse profissional organiza seu processo de trabalho relacionando com os 

parâmetros da assistência estudantil e do PNAES, reconhecendo os limites da profissão no 

interior da instituição e da sociedade contemporânea. 

No terceiro e último momento, serão apresentadas algumas considerações finais, 

subsidiada pela análise dos questionários e pelo estudo teórico realizado. No processo de 

análise, os dados obtidos serão articulados com o referencial teórico utilizado e no contexto 

                                                           
3
 A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um 

nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações dos processos 

e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2008).  
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no qual foi produzido supondo a superação da descrição simples por uma análise 

interpretativa. 

Para estruturar o debate acerca do tema proposto, a dissertação de mestrado se dividirá 

da seguinte forma: na primeira parte, trataremos conceitualmente do capitalismo, suas 

alterações na contemporaneidade, analisando seus desdobramentos e reflexos para as políticas 

públicas no país, em especial no que concerne à política de educação brasileira.  

Num segundo momento, com vistas a abarcar a análise da educação no Brasil, 

tomaremos como referência as modificações na educação básica, profissional – técnica e 

tecnológica nos governos FHC, Lula e Dilma. Sinalizaremos, também, os reordenamentos 

sofridos na implementação da política de assistência estudantil no governo federal. 

Por último, analisaremos o histórico e as reconfigurações atuais no CEFET/RJ; o 

trabalho desenvolvido por assistentes sociais na educação; as ações da política de 

permanência do CEFET/RJ, bem como as demandas e ofertas, as críticas acerca da política 

governamental e do CEFET/RJ e os limites para uma formação profissional com qualidade. 

Entendemos, com este estudo, que para um exame apurado do objeto analisado 

devemos interpretá-lo no seu contexto histórico social, pois de outra forma, corre-se o risco de 

não apreendê-lo em sua totalidade. Ou seja, para uma análise correta do objeto, não podemos 

avaliá-lo retirando-o da realidade social a que pertence. Para tanto, não se deve perder de 

vista, também, as condições históricas que corroboraram para a evolução desse processo, 

visando, inclusive, alcançar a sua dimensão futura, numa perspectiva dialética. 

 

 

  



CAPÍTULO I – CAPITALISMO, TRABALHO E EDUCAÇÃO 

 

Nesse capítulo buscaremos traçar o eixo teórico a partir do qual se constituirá a análise 

do objeto de estudo. Trataremos conceitualmente do capitalismo, suas alterações na 

contemporaneidade, analisando seus desdobramentos e reflexos para as políticas públicas no 

país, em especial no que tange à política de educação brasileira. Situaremos as reestruturações 

da política educacional, no interior da qual está situado o PNAES, no âmbito do Estado, bem 

como a nossa compreensão acerca das principais determinações do Estado, sobretudo no que 

tange a sua atuação na garantia das condições necessárias à reprodução das relações sociais 

capitalistas, compreendidas a partir da teoria social crítica de Marx. 

 

1.1– Capitalismo contemporâneo e as repercussões nas políticas sociais 

 

Compreendemos que as mudanças no contexto político, econômico e social incidem 

diretamente sobre o conjunto da vida social, repercutindo fortemente sobre o cotidiano da 

vida da classe trabalhadora. Sendo assim, para uma melhor apreensão da discussão que 

pretendemos realizar é extremamente importante recorremos à história como o ponto de 

partida, a fim de nos aproximarmos de determinados acontecimentos que vivemos na 

contemporaneidade. Partindo desta premissa, acreditamos ser oportuno traçar um panorama 

histórico para nos apropriarmos de elementos que, certamente, nos elucidarão e nos 

permitirão uma melhor compreensão do objeto em questão. Nesse sentido, daremos início a 

partir das transformações ocorridas na economia política do capitalismo no final do século 

XX, o que acarretou uma série de modificações, não apenas ao que concerne o mundo do 

trabalho, mas também o que incide na forma organizacional da sociedade. Inicialmente, 

utilizaremos como marco teórico para esta análise o modelo de produção denominado 

fordismo, a fim de compreendermos o modelo de produção atual chamado de acumulação 

flexível. 

O regime de acumulação fordista teve a sua origem nos EUA e no pós-guerra (1945-

1973) irradiou-se para o mundo. O fordismo nasce em 1914 e “tem como marco inicial a 

introdução da jornada de trabalho de oito horas diárias com cinco dólares de recompensa por 

Hanry Ford na linha automática de montagem de veículos em suas fábricas” (HARVEY, 

2003, p.121). Uma das principais características do fordismo vem a consolidar-se numa 

proposta de Ford de uma sociedade baseada na produção e consumo em massa, e também em 

um novo modelo de reprodução da força de trabalho. 
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A princípio, a produção de automóveis era meramente artesanal e individualizada. 

Porém, mudanças trouxeram a introdução de robôs industriais e a promoção informatizada, 

para qual Ford aplicou os métodos taylorista, também chamados de Princípios da 

administração científica
4

 e que significava desenvolvimento, engenharia e organização 

racional do trabalho/execução, que representaria a divisão do trabalho manual e intelectual. 

Desta forma, surge a primeira característica do fordismo: a produção em massa, que 

traria a justificativa de que apenas a produção em massa poderia reduzir os custos da 

produção e também o preço da venda dos veículos. Isso aumentaria a oferta de emprego e, 

consequentemente, traria implicações aos níveis de salários baixos e, também, às condições 

precárias de trabalho. A precarização do trabalho passa a reforçara racionalização da produção 

através do parcelamento de tarefas fundado nos princípios taylorista, o que podemos 

considerar como uma segunda característica fordista, onde o operário é intensamente 

explorado e visto apenas como um apêndice da máquina. 

Esse processo é então completado pelo que podemos considerar como uma terceira 

característica – a linha de montagem – que permite aos operários estar lado a lado, colocados 

em frente a uma esteira rolante, executando apenas tarefas individuais, sucessivas e 

mecânicas, tratando-se, portanto, de um trabalho repetitivo e que exigia destes poucas 

habilidades e possibilitava uma maior exploração. O período em que o taylorismo-fordismo 

vigorou como um modelo dominante possibilitou um grande acúmulo de capitais pelas 

empresas automobilísticas. Este modelo foi implementado não só nas indústrias 

automobilísticas, mas incorporado pelo capital nos mais diversos setores. Harvey ressalta o 

regime de acumulação fordista da seguinte maneira, 

 
O que havia de especial em Ford (e que, em última análise, distingue o fordismo do 

taylorismo) era a sua visão, seu reconhecimento explícito de que a produção de 

massa significava consumo de massa, um novo sistema de reprodução do trabalho, 

uma nova política de controle e gerência do trabalho, uma nova estética e uma nova 

psicologia, em suma, um novo tipo de sociedade democrática, racionalizada, 

modernista e populista (HARVEY, 2003, p.122).  

 

Nesse período, consolidou-se o regime de acumulação fordista, que iria dominar o 

mundo capitalista desenvolvido entre 1945 e 1970. Com vistas a superar a grande crise de 

1929, o Estado assumiu um caráter fortemente intervencionista, “[...] através de uma 

                                                           
4
 Um influente tratado que descrevia que a produtividade do trabalho podia ser radicalmente aumentada através 

da decomposição de cada processo de trabalho em movimento. Componentes da organização de tarefas de 

trabalho fragmentadas, segundo padrões rigorosos de tempo e estudo de movimento. Publicado em 1911 

(Harvey, 1999, p.120). 
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combinação de estado do bem-estar social, administração econômica keynesiana e controle 

das relações de salário” (HARVEY, 2003, p. 137). Ou seja, os problemas só poderiam ser 

resolvidos com a intervenção direta do Estado na economia.  

Com a crise do fordismo, em meados da década de 1970, as ideias de Hayek são 

retomadas por Margareth Thatcher, primeira-ministra da Inglaterra em 1979, e posteriormente 

por Ronald Reagan em 1980, presidente dos Estados Unidos. Thatcher descobre ser o 

neoliberalismo “[...] o discurso mais congruente com a etapa do capitalismo que se inicia, já 

que defende e justifica as práticas mais adequadas a esse novo momento” (PAULANI, 2006, 

p. 76). 

É importante considerarmos que o fordismo não foi apenas um modelo de produção e 

sim um processo que envolve as dimensões econômicas, sociais, culturais e políticas. O 

Estado keynesiano tinha um papel ativo na administração macroeconômica, sendo o produtor, 

regulador e fiscalizador das relações sociais e econômicas, e atuava com bases da proteção 

social assegurada pelo Welfare State (Estado de bem-estar social), tendo como proposta a 

questão do pleno emprego e baseado na crença de que o desemprego desapareceria com a 

força do mercado a fim de superar o subdesenvolvimento e tendo o desenvolvimento como 

uma maneira para superar o atraso econômico e social.   

Aparentemente, o taylorismo-fordismo e o keynesianismo, feitos um para o outro, 

consolidaram o “capitalismo democrático”: a produção em larga em larga escala 

encontraria um mercado em infinita expansão infinita e a intervenção reguladora 

haveria de controlar as crises. Anunciava-se um capitalismo sem contradições, apenas 

conflitivo – mas no quadro conflitivo que seriam resolvidos à base do consenso capaz 

de ser construído mediante os mecanismos da democracia representativa (NETTO e 

BRAZ, 2008, p.212). 

 

Após a II Guerra Mundial, o capitalismo assume novos traços com o objetivo de 

reestruturar-se. Nesse momento temos o surgimento de novas instituições – Organização das 

Nações Unidas (ONU), O Banco Mundial (BM), O Fundo Monetário Internacional (FMI) e o 

acordo de Bretton Woods (vinculação do ouro e dólar). Houve um período que a economia 

encontrava-se numa onda longa expansiva, porém as crises não foram eliminadas, apenas seus 

impactos eram menores. No entanto, o que caracterizou esse período foi o expressivo 

crescimento econômico que ficou conhecido como “anos dourados”.  

A depressão de 1929-1932 assinalou uma alteração substantiva na ampliação das 

políticas sociais nos países capitalistas da Europa ocidental. Com os efeitos da segunda guerra 

e da primeira grande crise do capital, verificou-se a necessidade de regulação estatal para seu 

enfrentamento. Uma vez que fosse feita a junção de alguns fatores: (1) Desenvolvimento 

econômico num mercado capitalista liberal através do estabelecimento de políticas 
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keynesiana, a qual tinha por centralidade a geração do pleno emprego; (2) Ampliação de 

mercado de consumo, Criação de demanda por meio de instituições de políticas sociais e 

serviços e; (3) Acordo entre capital e trabalho, entre a esquerda e direita. 

O chamado “consenso do pós-guerra” (Mishra,1995) permitiu o estabelecimento de 

uma aliança entre classes, o que só viabilizou-se devido ao abandono por boa parte 

da classe trabalhadora, do projeto de socialização da economia. As alianças entre 

partidos de esquerda e de direita também asseguraram o estabelecimento de acordos 

e compromissos que permitiram a aprovação de diversas legislações sociais e 

expansão do chamado Welfare State (Pierson,1991). (BEHRINGER; BOSCHETTI, 

2010, p.92) 

O “consenso do pós-guerra” possibilitou o estabelecimento de políticas sociais mais 

universalizantes e abrangentes, fundamentadas no compromisso governamental de ampliar os 

recursos e de expandir os benefícios sociais, de um vasto sistema de bem-estar e de 

comprometimento estatal com o aumento econômico e pleno emprego. É de suma importância 

ressaltar que, as reinvindicações da classe trabalhadora durante o século XIX, foram 

ampliadas no período do pós-guerra, principalmente com a influência do plano de Beveridge. 

Houve um aumento e consolidação de vários planos de seguro social, inclusão e padronização 

de benefícios como seguro desemprego, abono familiar, seguro acidente de trabalho e outros 

auxílios sociais: auxílio treinamento aos que trabalhavam por conta própria, auxílio 

maternidade, auxílio funeral, abono nupcial benefício para as esposas abandonadas e 

assistência às donas de casa enfermas.  

O que marca a emergência do Welfare State é a incorporação de um conceito alargado 

de seguridade social que provocou mudanças significativas na esfera dos seguros sociais e a 

superação da óptica securitária que até então predominava. Segundo Mishra (1995) os 

princípios que estruturaram o Welfare State são aqueles apontados no plano de Beverigde: 

responsabilidade estatal na manutenção das condições de vida dos cidadãos, por meio de um 

conjunto de ações em três direções: regulação da economia de mercado a fim de manter 

elevado nível de emprego, prestação pública de serviços sociais universais como educação, 

segurança social, assistência médica e habitação, conjunto de serviços sociais pessoais; 

universalidade dos serviços sociais, e um conjunto de serviços sociais pessoais; implantação 

de uma “rede de segurança” de serviços de assistência social. 

O Welfare State emergiu na segunda metade do século XX na Europa Ocidental e se 

estendeu para outras regiões. Alcançou seu auge na década de 1960, o que marcou sua 

emergência foi a superação da óptica securitária e a incorporação de um conceito ampliado de 

seguro social, que se configurou de forma diferenciada de acordo com a historicidade de cada 

país. Entretanto, esse termo nos remete a ideia de ampliação dos direitos da classe 
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trabalhadora por meio de políticas sociais, garantia do pleno emprego e intervenção do estado 

na economia, na política e no social. 

O Welfare State foi um Estado produtor e regulador, colocado na condição de Estado 

assistencial que garantiu padrões de educação, saúde, habitação, renda e seguridade social. 

Originou-se na Inglaterra na luta contra a pobreza, assegurando educação universal, habitação 

e seguridade social (aposentadorias e pensões, saúde, seguro acidente de trabalho e auxílio 

família), baseado no modelo de Beveridge.  Na Alemanha inspirava-se no modelo 

Bismarkiano conhecido por Sozialstaat (Estado Social), tinha um conjunto de políticas 

voltado para a prestação de serviços sociais. 

O termo Welfare State originou-se na Inglaterra e é comumente utilizado na 

literatura anglo-saxônica. Mas há outras designações, que NE, sempre se referem ao 

mesmo fenômeno e não podem ser tratadas como sinônimo de Welfare State. É o 

caso do termo Etat-Providence (Estado providência), que tem origem na frança e o 

designa, enquanto na Alemanha o termo é utilizado é Sozialistaat, cuja tradução 

literal é Estado Social (BEHRING, 2010, p.96 e 97). 

Como podemos perceber, há diferentes designações para definir esse período, 

respeitando a construção histórica de cada lugar. Não obstante, a utilização desse termo nos 

remete a expressão utilizada para designar um conjunto de políticas de proteção social que 

vigorou por 30 anos. Todavia, 

os “anos dourados” do capitalismo “regulado” começam a se exaurir no final dos 

anos 1960 (Hobsbawn, 1995). As taxas de crescimento, a capacidade do Estado de 

exercer suas funções mediadoras civilizadoras cada vez mais amplas, a absorção das 

novas gerações no mercado de trabalho, restrito já naquele momento pelas 

tecnologias poupadoras de mão-de-obra, não são as mesmas, contrariando as 

expectativas de pleno emprego, base fundamental daquela experiência (BEHRING, 

2010, p. 103). 

O cenário mundial, de mudanças econômicas, políticas e institucionais atuais, formou-

se especialmente, a partir da crise econômica irrompida na década de 1970, que, por sua vez, 

seria interpretada como um sinal de esgotamento do modelo econômico delineado em 

resposta à crise da década de 1930
5

. A análise da trajetória de consolidação e 

desenvolvimento do capitalismo nos demonstra que na década de 1970 a economia mundial 

capitalista apresentou significativas perturbações que alteraram a configuração do modo de 

produção do capital e da ordem burguesa mundial.  

A transição da acumulação fordista-keynesiana (rígido) para a acumulação flexível – 

sob a égide do capital financeiro – transformou o panorama mundial por meio de mudanças 

                                                           
5
 A crise econômica dos anos 1930 foi uma crise de superprodução que mostrou os limites do crescimento 

capitalista sem mudanças econômico-sociais que sustentassem a ampliação da produção, garantindo, no mínimo, 

novas condições e escalas de consumo. 
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econômicas, políticas, sociais e culturais. Nas décadas de 1960 e 1970 o modo de produção do 

capital monopolista, baseado no binômio taylorismo/fordismo
6
, de características rígidas 

pautadas na produção em massa, entrou em decadência e culminou com o fim da longa onda 

expansiva de crescimento econômico e taxas de lucro compensadoras entre o fim da Segunda 

Guerra Mundial (1939 – 1945) e a segunda metade da década de 1960. 

Nesse período, a longa onda de crescimento se exauriu e as taxas de lucro 

despencaram com a crise de superprodução e o “choque do petróleo”, deflagrado pelos 

conflitos políticos no Oriente Médio. Ademais, no cerne da grande crise que abrange a última 

metade da década de 1960 e a primeira metade da década de 1970, tivemos nos países 

capitalistas centrais a influência cadente das mudanças na organização produtiva do trabalho 

capitalista, dentre elas, a crise da organização do trabalho fordista-taylorista e a emergência da 

organização do trabalho toyotista, a revolta estudantil e o movimento feminista e o 

recrudescimento do movimento operário provocado pela ofensiva do capital na produção. 

Temos dois dispositivos que irão expressar uma mudança no ordenamento financeiro 

mundial: a desvinculação do dólar e do ouro (acordo de Bretton Wood) e a eclosão da crise do 

petróleo com um aumento dos preços determinados pela Organização dos Países Exportadores 

de Petróleo (OPEP). Além disso, o peso do movimento sindical aumentou significativamente 

nos países centrais, demandando não somente melhorias salariais, como também contestando 

a organização da produção nos moldes vigentes e as modificações culturais lançaram outros 

sujeitos na cena política, com movimentos de categorias específicas. No âmbito da produção, 

a crise instaurada demonstrou que o fordismo era um sistema rígido que não conseguiu dar 

respostas rápidas para superar os obstáculos que se apresentavam naquele novo contexto. 

Segundo Harvey,  

De modo mais geral, o período de 1965 a 1973 tornou cada vez mais evidente a 

incapacidade do fordismo e do keynesianismo de conter as contradições inerentes ao 

capitalismo. Na superfície, essas dificuldades podem ser melhores apreendidas por 

uma palavra: rigidez. Havia problemas com a rigidez dos investimentos de capital fixo 

de larga escala e de longo prazo em sistemas de produção em massa que impediam 

muita flexibilidade de planejamento e presumiam crescimento estável em mercados de 

consumo invariantes. Havia problemas de rigidez nos mercados, na alocação e nos 

contratos de trabalho (especialmente no chamado setor “monopolista”) (HARVEY, 

2003, p135). 

                                                           
6
 Taylorismo: “Conjunto das teorias para o aumento da produtividade do trabalho fabril, elaboradas pelo 

engenheiro norte-americano Frederick Winslow Taylor (1856-1915). Abrange um sistema de normas voltadas 

para o controle dos movimentos do homem e da máquina no processo de produção” (SANDRONI, 2000, p. 306).  

Fordismo: “Conjunto de métodos de racionalização da produção elaborados pelo industrial norte-americano 

Henry Ford, baseado nos princípios de que uma empresa deve dedicar-se apenas a um produto. [...] para diminuir 

os custos, a produção deveria ser em massa, a mais elevada possível e aparelhada com tecnologia capaz de 

desenvolver ao máximo a produtividade por operário. O trabalho deveria ser também altamente especializado, 

dada operário realizando determinada tarefa” (SANDRONI, 2000, p. 128-129). 
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 Hussom (1999) expõe que a ilusão dos “anos dourados” do capitalismo é 

desconstruída em 1974-1975 por meio de uma recessão generalizada que envolve 

simultaneamente todas as grandes potências imperialistas e, 1980-1982 coloca-se como o 

período determinante para se constatar que as taxas de lucro voltaram a diminuir e que o 

recuo do crescimento foi ainda mais nítido que no período anterior.  Concomitantemente, 

Netto e Braz explicitam, “a onda longa expansiva é substituída por uma onda longa recessiva: 

a partir daí e até os dias atuais, inverte-se o diagrama da dinâmica capitalista: agora, as crises 

voltam a ser dominantes, tornando-se episódicas as retomadas” (2007, p. 214). 

Entre 1974 e 1975 ocorreram implementações de estratégias políticas com a finalidade 

de reversão da conjuntura anterior que se apresentava de forma negativa. Para tal reversão 

aconteceu um ataque contra o movimento sindical, que naquela ocasião tinha uma grande 

expressão na configuração do Welfare State. Esse ataque sucedeu por meio de medidas legais 

e restritivas e tem como marco as políticas dos governos da Inglaterra e dos EUA (Margaret 

Thatcher e Ronald Regan). Entram em cena os novos sistemas de produção e mercados 

flexíveis implicando um novo regime de acumulação, contrastando-se com as práticas 

políticas econômicas do período do pós-guerra, sendo suficientemente significativos propiciar 

a passagem do fordismo para o que foi denominada “acumulação flexível”, requerendo agora 

um trabalhador flexibilizado. 

No Japão a produção era baseada no modelo toyotista cujo elemento principal era a 

flexibilização da produção, apresentando um sistema produtivo mais ágil e capaz de responder 

de forma mais eficiente às novas exigências de um mercado em crise e com profundas 

contradições. Ao contrário do modelo fordista, que produzia muito e estocava, a produção 

toyotista só produzia o necessário com a finalidade de cumprir uma demanda específica. 

Dessa forma, comparando o toyotismo com o fordismo, Harvey delineia os traços da nova 

estrutura produtiva:  

A acumulação flexível, como vou chamá-la, é marcada por um confronto direto com 

a rigidez do fordismo. Ela se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos 

mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracterizam-se pelo 

surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de 

fornecimentos de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente 

intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. A acumulação 

flexível envolve rápidas mudanças dos padrões de desenvolvimento desigual, tanto 

entre setores como entre regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto 

movimento no emprego do chamado “setor de serviços” bem como conjuntos 

industriais completamente novos em regiões até então subdesenvolvida (HARVEY, 

2003, p. 140). 
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Em decorrência, o capitalismo construiu um conjunto de respostas que não alteraram o 

perfil da onda longa recessiva, pois o crescimento permaneceu reduzido. No entanto, as taxas 

de lucro foram restauradas por meio do que Braga sintetiza como uma estratégia articulada 

sobre um tripé: “a reestruturação produtiva, a financeirização e a ideologia neoliberal” 

(BRAGA, 1996 apud NETTO e BRAZ 2007, p. 214). A configuração do capitalismo que 

designamos como contemporâneo inicia-se nos anos setenta do século XX e continua a ter no 

centro da sua dinâmica o protagonismo dos monopólios – vale dizer, o capitalismo 

contemporâneo constitui a terceira fase do estágio imperialista. “Entretanto, as alterações 

experimentadas pela economia que o capital monopolista comanda são de tal ordem que, para 

caracterizá-la, até mesmo já se propôs a expressão de novo imperialismo” (HARVEY apud 

NETTO e BRAZ, 2008, p. 211). 

Entendemos que a crise do capitalismo contemporâneo, nos anos 70, diz respeito a 

mais uma manifestação de uma crescente contradição entre forças produtivas e relações 

sociais de produção. O crescente desenvolvimento das forças produtivas, impulsionada pelo 

incremento tecnológico, entra em choque com as relações sociais de produção. O que nos 

permite verificar que os avanços convertem-se em obstáculos colocados às suas próprias 

exigências. Resulta dessa dinâmica o amplo processo de reestruturação da produção com a 

adoção da tecnologia, modelo de gestão e forças de trabalho.  

Essencial à reestruturação produtiva e uma intensiva incorporação à produção de 

tecnologias resultantes de avanços técnicos – científicos, determinando um 

desenvolvimento das forças produtivas que reduz enormemente a demanda do 

trabalho vivo (NETTO e BRAZ, 2008 p. 216). 

 

A reestruturação produtiva caracteriza-se por um processo global de alterações 

ocorridas, cujas bases são reformuladas via introdução de inovações tecnológicas e 

organizacionais, para que se alcance uma organização do trabalho integrada e flexível. É um 

movimento de caráter estrutural que ocorre no plano da produção e do trabalho e realiza 

transformações indispensáveis a esta fase histórica do capitalismo. Assume novas formas 

operadas no interior das unidades produtivas que afetam a divisão do trabalho, devido a novos 

mecanismos para a produção e consumo. Tem como referência um comprometimento com a 

organização dos processos de trabalho onde somos inseridos e submetidos às novas formas do 

modo de produzir, implementados principalmente através da terceirização. O objetivo é a 

reversão da queda da taxa de lucro com a concepção de renovar condições que permitam o 

capital uma maior exploração da força de trabalho, sem quaisquer garantias sociais, com 

empregos parciais através de contratos e subcontratos, o que faz com que o trabalhador ocupe 
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várias funções (trabalhador polivalente) e se submeta a condições de trabalho com salários 

reduzidos, isto é, que se submeta aos empregos precários (Harvey, 2003). 

A precariedade e a insegurança atingiram a classe dos trabalhadores assalariados, 

inclusive àqueles que ainda mantinham vínculo formal, tornando-os mais diversificados, 

segmentados e polarizados. Sobre esse aspecto Antunes (1998) expõe que 

 

A classe trabalhadora fragmentou-se, heterogeneizou-se e complexificou-se ainda 

mais. Tornou-se mais qualificada em vários setores, como na siderurgia, onde houve 

uma relativa intelectualização do trabalho, mas desqualificou-se e precarizou-se em 

diversos ramos, como na indústria automobilística, onde o ferramenteiro não tem 

mais a mesma importância, sem falar na redução dos inspetores de qualidade, dos 

gráficos, dos mineiros, dos portuários, dos trabalhadores da construção naval etc”. 

Criou-se, de um lado, em escala minoritária, o trabalhador “polivalente e 

multifuncional” da era informacional, capaz de operar com máquinas com controle 

numérico e de, por vezes, exercitar com mais intensidade sua dimensão mais 

intelectual. E, de outro lado, há uma massa de trabalhadores precarizados, sem 

qualificação, que hoje está presenciando as formas de part-time, emprego 

temporário, parcial, ou então vivenciando o desemprego estrutural (1998, p. 43). 

 

Concordamos com Harvey (2003) quando argumenta que a acumulação flexível 

permitiu que os empregadores pudessem exercer pressões mais fortes de controle sobre a 

força de trabalho. Além disso, ela auxiliou na implicação de níveis relativamente altos de 

desemprego estrutural, na rápida reconstrução de habilidades dos trabalhadores, nas reduções 

salariais, no retrocesso do poder sindical e na gradual retirada dos Estados de Bem-estar 

Social. O mercado de trabalho, por sua vez, passou por uma radical reestruturação. Frente a 

forte volatilidade do mercado, do aumento da competitividade e do estreitamento das margens 

de lucro, os empregadores tiraram proveito do enfraquecimento do poder sindical e da grande 

quantidade de mão-de-obra excedente para impor regimes e contratos de trabalho mais 

flexíveis
7
.  

Desta maneira, as economias de massa anteriormente utilizadas foram substituídas por 

uma crescente variedade de bens em pequenos lotes (produção dirigida a um grupo 

específico). Harvey (2003) afirma que a meia vida de um produto típico do fordismo, por 

exemplo, era de cinco a sete anos, mas a acumulação flexível diminuiu isso em mais da 

metade, em certos setores. A flexibilização acompanhou na ponta do consumo de uma atenção 

muito maior às modas fugazes e à mobilização de todos os artifícios de indução de 

necessidades e de transformação cultural. A estética relativamente estável do modernismo 

                                                           
7
 Montaño (1999) destaca além dos aspectos mencionados: a subcontratação (terceirização ou parcerias), a 

redução de custos na produção total através da redução de pessoal e de infraestrutura, a automação e a adequação 

da produção à demanda efetiva.   
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fordista cedeu lugar à instabilidade e qualidades que ressaltam a diferença, a efemeridade, o 

espetáculo, a moda e a mercantilização de formas culturais.  

O mais significativo no capitalismo contemporâneo foi o fato de ter transformado o 

“desemprego maciço em fenômeno permanente” (NETTO e BRAZ, 2007, p. 220). Se nos 

estágios anteriores, a taxa de desemprego oscilava entre índices baixos e altos, agora se 

assegura a crescente elevação do exército industrial de reserva. 

O discurso ora dominante é o da afirmação da lógica da racionalidade do mercado. 

Com isso, as demandas populares aparecem como responsáveis pela crise e pelos efeitos de 

um Estado de proteção social ineficiente.  

A reestruturação do capitalismo é a expressão direta da classe dominante a serviço dos 

interesses do capital, uma vez que legitima e amplia as desigualdades sociais. Desta maneira, 

busca-se reduzir a inserção dos trabalhadores aos direitos do trabalho e dos bens de consumo 

e eliminar qualquer possibilidade de construção de um novo bloco alternativo.  

Assim, torna-se necessário a (re)integração do trabalhador ao universo do capital agora 

reestruturado. Por meio de novas tecnologias e da instabilidade do emprego é preciso criar um 

clima onde o trabalhador se sinta privilegiado. É preciso que ele “vista a camisa” da empresa 

e que se sinta aliciado pela possibilidade de consumo, ou seja, pela realização do fetichismo 

da mercadoria
8
. 

Desta forma, a reestruturação produtiva foi o meio encontrado para o capitalismo 

superar crise vivenciada nos anos 80. Sua fundamentação baseou-se na desestruturação da 

identidade de classe pelo trabalho e no desmonte dos direitos sociais, onde o Estado é o setor 

não mais responsável pela intervenção na esfera social, transferindo-a para esfera do mercado 

e da filantropia.  

 

O capitalismo contemporâneo particulariza-se pelo fato de, nele, o capital estar 

destruindo as regulamentações que lhe foram impostas como resultado das lutas do 

movimento operário e das camadas trabalhadoras (NETTO e BRAZ, 2008, p. 225). 

 

                                                           
8
 Marx em O Capital (Vol. I) expõe que: “A mercadoria é misteriosa simplesmente por encobrir as características 

sociais do próprio trabalho dos homens, apresentando-as como características materiais e propriedades sociais 

inerentes aos produtos do trabalho; por ocultar, portanto, a relação social entre os trabalhos individuais dos 

produtores e o trabalho total, ao refleti-la como relação social existente, à margem deles, entre os produtos do 

seu próprio trabalho. Através dessa dissimulação, os produtos do trabalho se tornam mercadorias, coisas sociais, 

com propriedades perceptíveis e imperceptíveis aos sentidos. (...) Uma relação social definida, estabelecida entre 

os homens, assume a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. Para encontrar um símile, temos de 

recorrer à região nebulosa da crença. Aí, os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, 

figuras autônomas que mantém relações entre si e com seres humanos. É o que ocorre com os produtos da mão 

humana, no mundo das mercadorias. Chamo a isto de fetichismo, que está sempre grudado aos produtos do 

trabalho, quando são gerados como mercadorias”. 
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 Podemos citar como exemplo, a fim de uma melhor ilustração, o desmonte dos tipos 

diversos de Welfare State (Estado de bem-estar social) na atualidade. O capital assume 

estratégias que tem por prioridade a destruição de direitos sociais e de garantias do trabalho 

por conta do processo de flexibilização, visando romper suas relações com o trabalho e com 

todos os obstáculos sociopolíticos. Para validar suas estratégias o capital promoveu e 

favoreceu a divulgação de um conjugado ideológico que se difunde sob a denominação de 

neoliberalismo. 

Para uma melhor compreensão do neoliberalismo, é relevante considerarmos a 

perspectiva histórica sobre as origens neoliberal, a fim de entendermos que não se trata de 

uma mera volta ao liberalismo clássico, mas que possui uma estruturação própria e que 

responde a interesses específicos de um determinado momento da organização capitalista.  “O 

neoliberalismo nasceu logo depois da II Guerra Mundial, na região da Europa e da América 

do Norte onde imperava o capitalismo. Foi uma reação teórica e política veemente contra o 

Estado intervencionista e de bem-estar” (ANDERSON, 1995, p. 9). 

Em 1947, enquanto o Estado de bem-estar na Europa estava tendo suas bases 

construídas, estava sendo fundada a sociedade Mont Pèlerin, uma espécie de franco-

maçonaria neoliberal, que tinha por alvo combater o keynesianismo e o solidarismo e 

organizar outro tipo de capitalismo para o futuro. As condições para o neoliberalismo não 

podia ser considerada favorável, uma vez que o capitalismo apresentava seu auge – estamos 

nos referindo aos anos 50 e 60 quando o capitalismo teve o crescimento mais rápido da 

história. Ideologicamente, as teses neoliberais não foram imediatamente absorvidas em 

decorrência do contexto econômico ainda ser favorável ao crescimento capitalista, mas 

quando este entra em crise na década de 70 o ideário começa a ganhar força.  

No plano político, houve uma adoção das receitas neoliberais, inicialmente por 

regimes de direita, como a Inglaterra com Thatcher e os EUA com Reagan. Em seguida, 

mesmos os países sociais-democratas foram forçados, tanto por pressões internacionais 

quanto por pressões da elite nacional a se adequarem ao novo modelo de regulação 

econômica. 

“Na Inglaterra, foi eleito o governo Thatcher, o primeiro regime de um país de 

capitalismo avançado publicamente empenhado em pôr em prática o programa 

neoliberal. Um ano depois, em 1980, Reagan chegou à presidência dos Estados 

Unidos. Em 1982, Khol derrotou o regime social liberal de Helmut Schimidt, na 

Alemanha. Em 1983, a Dinamarca, Estado modelo do bem-estar escandinavo, caiu 

sob o controle de uma coalizão clara de direita, o governo de Schluter. Em seguida, 

quase todos os países do norte da Europa ocidental, com exceção da Suécia e da 

Áustria, também viraram à direita. A partir daí, a onda de direitização desses anos 

tinha um fundo político para além da crise econômica do período. Em 1978, a 

segunda guerra fria eclodiu com a intervenção soviética no Afeganistão e a decisão 
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norte-americana de incrementar uma nova geração de foguetes nucleares na Europa 

ocidental. O ideário do neoliberalismo havia sempre incluído, como componente 

central, o anticomunismo mais intransigente de todas as correntes capitalistas do 

pós-guerra” (ANDERSON, 1995, p. 15). 

 

O neoliberalismo conseguiu hegemonia com a diminuição da inflação, recuperação dos 

lucros, com a ampliação do desemprego (porque há para essa teoria um desemprego estrutural 

necessário ao sistema), enfraquecimento dos sindicatos o que gerou um bom grau de diferença 

entre os altos e os baixos salários. Entretanto, o crescimento econômico ficou abaixo do 

esperado. Houve, por exemplo, gastos do Estado com desempregados e as pensões 

aumentaram, o que nos permite verificar que o modelo neoliberal também falhou, a 

hegemonia não foi plena. Segundo os neoliberais, raízes da crise seriam: o poder excessivo e 

nefasto dos sindicatos; e movimento operário, que corroía a base da acumulação de capital 

com pressão por maiores salários e pelo aumento dos gastos sociais por parte do Estado. 

Com a chegada da grande crise do modelo econômico do pós-guerra, o mundo 

capitalista entrou em uma profunda e longa recessão, com as altas taxas da inflação. Esse foi o 

ambiente propício para as ideias neoliberais se estabelecerem. Percebe-se que se trata de uma 

estratégia hegemônica por conta das atuais necessidades do capital em detrimento das lutas de 

classes. Onde a atual conjuntura assume traços que nos mostra que não se trata de um 

processo “natural” e sim da evolução da dinâmica do processo de acumulação. A ideologia 

neoliberal tem por fundamentação a ideia de que a desigualdade entre homens é um processo 

natural. 

Seu primeiro alvo foi constituído pela intervenção do Estado na economia: O Estado 

foi demonizado pelos neoliberais e apresentado como anacrônico que deveria ser 

reformado – e, pela primeira vez na historia do capitalismo, a palavra reforma 

perdeu seu sentido tradicional de conjunto de mudanças para ampliar direitos; a 

partir dos anos 80 do século XX, sob o rótulo de reformas(s) o que vem sendo 

conduzido pelo grande capital e um gigantesco processo de contrarreforma(s), 

destinado à supressão ou redução de direitos e garantias sociais. (NETTO e BRAZ, 

2008, p. 227). 

 

 Início dos anos 90 a crise do capitalismo avançado, era de se esperar uma reação 

contrária ao neoliberalismo, porém esta reação não ocorre. Este período é marcado por 

colapso da União Soviética e do comunismo no Leste Europeu, configurando um triunfo da 

ideologia neoliberal. Deste modo, o neoliberalismo avança para a Europa Oriental, onde as 

medidas adotadas são ainda mais radicais. Há também aqui alguma rejeição inicial às ideias 

de Hayek e Friedman, mas logo os países rendem-se ao neoliberalismo. Este modelo é 

adotado inicialmente pelos países centrais, o que não exclui os países periféricos, como por 

exemplo, os países da América Latina, inclusive, foi palco da primeira experiência neoliberal: 
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Chile, de Pinochet. Outros exemplos são: México, Argentina e Peru que obtiveram êxito em 

curto prazo, através da imposição via autoritarismo político – pelas ditaduras.  

 A ideologia neoliberal apoia-se na necessidade de atacar o Estado, reduzindo suas 

funções no âmbito social. Temos então um “Estado mínimo”, mínimo para o social e para o 

trabalho, no entanto, máximo para o capital. Este ataque é iniciado tendo por alvo a 

desregulamentação das relações de trabalho e que progride no sentido de privatizar e reduzir 

os sistemas de seguridade social. Estas mudanças retiram do Estado o controle, tratando-se de 

um processo denominado por privatização que pode ser compreendido por uma transferência 

feita de empresas que eram antes administradas pelo Estado e que passam para o comando de 

grupos monopolistas. 

 O capital estabelece uma desregulamentação que vai além das relações de trabalho, 

tendo por objetivo a garantia da livre circulação em escala mundial tratando, portanto, de uma 

desregulamentação muito mais ampla, de forma universal que se configura pela quebra de 

limites e/ou fronteiras, a fim de permitir uma maior acumulação ao grande capital, permitindo 

uma maior exploração.  

Outro fator importante a ser considerado é o processo designado por alguns estudiosos 

de financerização do capital – trata-se de uma reorganização financeira a nível global e com 

suportes na grande concentração do sistema bancário e financeiro. Financerização é resultado 

da superacumulação, da queda das taxas de lucro de investimentos industriais no período 

compreendido entre os anos setenta, quando o capitalismo entra em crise e cria mecanismo 

para sua reestruturação e avança nos anos 80, que é o momento onde são difundidas a ideias 

neoliberais.  O capital, então, é um sistema econômico que não produz se não houver lucros, e 

tem por base a lucratividade para sua manutenção com a centralidade de que apenas na esfera 

da produção temos a criação de valor. 

A financeirização do capital do capitalismo contemporâneo deve-se a transações 

financeiras (isto é: as operações situadas na esfera da circulação) tornam-se sob 

todos os sentidos hipertrofiadas e desproporcionais em relação a produção de 

valores – tornam-se dominantemente especulativas (NETTO e BRAZ, 2008,  p. 

232). 

 

 Embora o capitalismo esteja operando sob transações financeiras, as crises não tiveram 

fim. Entre uma crise e outra, problemas financeiros surgem de forma inesperada e esse 

processo tem grande importância para os especuladores porque é nesse momento que os 

mesmos obtêm ganhos financeiros. O que nos leva a compreender que nos últimos trinta anos 

as finanças passam a ter centralidade no sistema capitalista.  
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Chesnais (2005) destaca a “mundialização do capital” como uma nova e mais recente 

fase no curso histórico de desenvolvimento do capitalismo. Em linhas gerais, também aborda 

questões como o triunfo do capital financeiro e especulativo sobre o capital produtivo; a 

centralidade do capital financeiro no processo de acumulação e a crise contemporânea do 

capital como expressão e resultado de sua mundialização. 

Esse regime institucional internacional do capital, marcado por sua livre mobilidade, 

está determinado pela esfera financeira. Os industriais passam a canalizar seus lucros no 

capital financeiro, em detrimento do produtivo. Segundo Salama (1998, p.239), “o setor 

financeiro parece, então, se autonomizar do setor produtivo. A relação que existe entre esses 

dois setores torna-se mais e mais misteriosa e pouco transparente”. 

Ao novo regime de acumulação mundial – o financeiro – Chesnais (2005) denominou 

“mundialização do capital”, expressão que define este novo paradigma de internacionalização 

dos sistemas financeiros, que responde a uma nova lógica do capitalismo no qual, “a 

mundialização do capital deve ser entendida como mais do que uma fase suplementar no 

processo de internacionalização do capital iniciado há mais de um século” (Chesnais, 1997, 

p.19).  

Nesse contexto, optamos por utilizar a expressão mundialização do capital à noção de 

globalização, por considerar que o conceito de globalização demanda precisão teórica e, ao 

contrário de esclarecer, acaba por mistificar as transformações histórico-estruturais do 

capitalismo contemporâneo. 

Chesnais (2005) destaca três elementos constitutivos que norteiam politicamente a 

implementação da mundialização financeira, a considerar: i) a desregulamentação ou 

liberalização monetária e financeira; ii) a descompartimentalização dos mercados financeiros 

nacionais; iii) a desintermediação ou abertura do mercado de empréstimos às instituições 

financeiras não-bancárias (os “investidores institucionais”).  É importante salientar que há 

uma interação e um encadeamento profundos entre os três processos. Atentemos que são 

medidas de ajustes estruturais que foram favorecidas pelo momento político e econômico, ou 

seja, um cenário de reestruturação nos países centrais e ajustes na periferia. 

Cabe ressaltar que, esse processo não foi instaurado de modo voluntário ou 

circunscrito, pelo contrário, é necessário admitir que 

 

Os fundamentos da mundialização atual são tanto políticos como econômicos. É 

apenas na vulgata neoliberal que o Estado é ‘exterior’ ao ‘mercado’. É preciso 

recusar as representações que gostariam que a mundialização fosse um 

desenvolvimento natural. [...] Sem a ajuda ativa dos Estados, os FMN [firmas 

multinacionais] e os investidores financeiros institucionais não teriam chegado às 
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posições de domínio que sustentam hoje e não se manteriam tão à vontade nessas 

posições. A grande liberdade de ação da qual eles gozam no plano doméstico e a 

mobilidade internacional quase completa que lhes foi dada, necessitaram de 

inúmeras medidas legislativas e reguladoras de desmantelamento de instituições 

anteriores e de colocação no lugar das novas (CHESNAIS, 2005, p. 10-11).  

 

Segundo Chesnais (1998), a mundialização do capital não apaga a existência dos 

Estados nacionais, nem as relações políticas de dominação e dependência entre estes. Ela 

acentua, ao contrário, os fatores de hierarquização entre países. Ou seja, a mundialização do 

capital não se impôs de forma autônoma à revelia dos Estado-nacionais e sim, mediante a 

implementação de medidas adotadas pelos governos. 

Dessa forma, no final dos anos 70 e início dos 80, a crise econômica mundial marca o 

ponto de partida de ascensão do neoliberalismo como uma nova força político-ideológica, que 

apresenta como soluções para essa mesma crise a reorganização da produção e da circulação 

de mercadorias, a redefinição do papel do Estado e a financeirização da economia. Tais 

soluções seriam aprimoradas com o reforço à cultura e ideologia da competitividade e do 

individualismo, bem como com a subversão do que é coletivo e público ao que é privado e 

individual, a partir do momento em que o mercado passa a ser o ente ordenador das relações.   

Compreendemos que o capitalismo contemporâneo particulariza-se pelo fato de ser 

responsável pela destruição das regulamentações que lhe foram impostas como resultado das 

lutas do movimento operário e dos trabalhadores. No entanto, em escala ampliada, a estratégia 

do capital visa romper até mesmo com as defesas alfandegárias que os países centrais 

mantiveram em fases anteriores. O capitalismo busca romper com a “rigidez”, de forma a 

obter maior liberdade para sua reprodução. 

Para legitimar essa estratégia, o capitalismo divulgou maciçamente um conjunto 

ideológico que se difundiu sob a designação de neoliberalismo. Os autores denominam os 

preceitos neoliberais como uma concepção de sociedade fundada nas ideias da natural e 

necessária desigualdade entre os homens e uma singela noção de liberdade. Esse pensamento 

legitima o projeto do capitalismo de romper com as restrições sócio-políticas que limitam a 

sua liberdade de funcionamento. 

O primeiro alvo do neoliberalismo foi constituído pela intervenção do Estado na 

economia, sustentando-se na necessidade de diminuir as funções estatais que respondem à 

satisfação dos direitos sociais. Ao afirmar a necessidade de um “Estado mínimo”, o que 

pretendem na verdade é a proclamação de um Estado mínimo para o trabalho e máximo para 

o capital. 
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A partir desta análise é possível assinalar que o neoliberalismo se arma de estratégias 

concretas para reduzir a ação do Estado no plano do bem-estar social, tais como a privatização 

e o corte nos gastos sociais, por meio da eliminação de programas sociais de caráter 

universalizante e redução de benefícios sociais. Em face disso, condena os direitos sociais, a 

universalidade9, a dissociação entre benefícios e contribuição trabalhista; além do caráter 

público dos serviços sociais, resgatando toda uma compreensão individualista e economicista 

da realidade, do Estado e das políticas sociais10.  

As políticas sociais são, em geral, resultado da relação do Estado com a sociedade 

civil. Num processo que tem natureza contraditória e complexa e que tem relação direta com 

as contradições presentes no modo de produção capitalista.  

Não podemos compreender políticas sociais sem antes fazermos uma breve análise 

sobre o conceito de Estado uma vez que este é o campo onde essas políticas se materializam 

como resultado das disputas e pressões de interesses diversos. Vale salientar, o Estado ao 

implementar as políticas sociais ao passo que exerce controle sobre a sociedade também é 

controlado por ela. Nessa relação contraditória, o Estado realiza ações que podem ser do 

interesse da maioria da população ou de grupos específicos
11

. 

Para o estudo do conceito de Estado, optamos pela concepção teórica que considera 

que sua existência e caracterização devem considerar os fatores históricos e relacionais. No 

processo histórico, o Estado assume configurações diversas dependendo da organização da 

sociedade num determinado momento.  

Portanto, 

 

O Estado é um fenômeno histórico porque ele não existe de forma absoluta e 

inalterável, ou sujeito a uma ordem cujos valores e fins estejam previamente 

definidos... Trata-se, portanto de algo em movimento e em constante mutação e, por 

isso, um fenômeno que tem que ser pensado e tratado como um processo 

(PEREIRA, 2011, p.144). 

 

                                                           
9
  De acordo com os estudos de Pereira (2003), universalidade compreende o princípio democrático de não se 

discriminar cidadãos no acesso aos bens e serviços públicos, significando então, não estabelecer critérios 

desiguais elegibilidade tidos como: humilhantes, estigmatizantes que, imediatamente, rebaixam o status de 

cidadania dos que necessitam de proteção social pública. Associado a esse princípio está o de direitos sociais 

direcionado aos pobres no processo de satisfação de necessidades básicas e como aparato por melhores 

condições de vida. 
10

 Uma análise sobre a política social neoliberal na América Latina pode ser encontrada em: LAURELL, Asa 

Cristina. Avançando em direção ao passado: a política social do neoliberalismo. In: Asa C. Laurell (org.). Estado 

e políticas sociais no neoliberalismo. São Paulo, Cortez/Cedec, 1995.    
11

 Para um estudo mais aprofundado de diferentes abordagens teóricas sobre o conceito de Estado e sua relação 

com a sociedade e com a política social ver: PEREIRA, Potyara. A.P. Política Social: Temas e questões, S. 

Paulo: Cortez, 2011. 



33 
 

 
 

Isto é, a análise e o estudo do Estado e de suas funções na atual conjectura devem 

considerar os aspectos que o caracterizam no passado relacionando com as novas 

determinações conjunturais e as diferentes configurações que assume em função da correlação 

de forças existente, conformando um processo inacabado e em permanente mudança. 

Tal concepção apresenta o Estado como um fenômeno que só existe mediante as 

relações que estabelece com a sociedade, relação que se caracteriza como contraditória e 

recíproca, numa interação dialética e complexa. Ou seja, 

 

A relação dialética realizada pelo Estado comporta simultaneamente antagonismos e 

reciprocidades e, por isso, permite que forças desiguais e contraditórias se 

confrontem e interajam de tal forma que uma deixa sua marca na outra e ambas 

contribuem para um resultado final (PEREIRA, 2011, p.146). 

 

Dessa forma, compreendemos que um Estado que se pretenda democrático, para 

manter-se e ter legitimidade precisa representar e acatar os interesses e as reinvindicações dos 

diversos segmentos da sociedade embora cumpra este papel sem neutralidade já que, 

historicamente, sua atuação tem sido atender, prioritariamente, aos interesses das classes 

dominantes. 

 É importante ressaltar que existe uma relação de interdependência entre o Estado e a 

sociedade, onde o Estado precisa administrar os diversos interesses em jogo se constituindo 

no que foi definido como:  

Uma condensação de relações de poder, isto é uma condensação de forças 

identificada como um bloco no poder ou como um pacto de dominação que exerce 

seu domínio por meio de um aparato institucional (burocrático, jurídico, policial, 

ideológico) sobre a sociedade, embora seja influenciado por esta (POULANTZAS 

apud PEREIRA, 2011, p.147). 

 

Ainda que o Estado identifique-se predominantemente com os interesses das classes 

dominantes, relaciona-se com toda a sociedade e atua como mediador desses interesses 

antagônicos a fim de manter o controle e a organização da sociedade. Para tanto, o Estado 

implementa ações que se materializam em políticas públicas.  

A concepção de política pública adotada neste trabalho será aquela “que privilegia a 

relação dialeticamente contraditória entre Estado e sociedade como o fermento da constituição 

e processamento dessa política” (PEREIRA, 2008, p.94). A análise da política por meio desta 

perspectiva possibilita vislumbrar a existência de um processo que envolve diferentes sujeitos 

sociais, trazendo à tona aspectos que denotam a competição e conquista de interesses 

divergentes. 
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Por este prisma, as políticas públicas são decisões e procedimentos que o Estado 

implementa conforme as necessidades demandadas pelos sujeitos, que colocam em pauta os 

problemas que lhe pareçam mais pertinentes, a fim de poderem acessar algum tipo de 

benefício social.  

Behring (2003) considera que são impactos do neoliberalismo nas políticas sociais 

brasileiras: a seletividade, a focalização e a descentralização como conceitos e práticas mais 

disseminadas; a redução de direitos sob o argumento de crise fiscal; e a transformação das 

políticas sociais em ações pontuais e compensatórias.  

Para a autora, a descentralização deixa de ser estabelecida como partilhamento de 

poder entre os entes federados e passa a ser concebida como mera transferência de 

responsabilidades para entes da federação ou para o setor privado.  

Nesse ínterim, os organismos internacionais como o Fundo Monetário Internacional 

(FMI) e o Banco Mundial (BM) formularam, em 1989 no Consenso de Washington
12

, um 

conjunto de dez prescrições com vistas ao ajustamento econômico dos países periféricos à 

nova lógica do capitalismo mundial. Por meio das políticas de ajuste neoliberais que tinham 

como principais objetivos – nessa primeira fase intitulada de receituário-liberal – o controle 

dos gastos públicos, o arrocho salarial, o desmonte do Welfare State e um amplo processo de 

privatização (CASTELO, 2008). Esses ajustes foram ditados de forma hierarquizada e com 

fortes tendências antidemocráticas, condicionadas pelo governo americano e suas agências 

para a concessão financeira externa. 

    Toda a política de ajuste fiscal definida pelos organismos internacionais 13 como 

meio de reordenar as economias periféricas e manter um ambiente favorável ao atual padrão 

de acumulação capitalista encontrou condições propícias ao seu desenvolvimento no Brasil, 

principalmente no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995 a 2002).  

Esse esboço das medidas do governo Fernando Henrique Cardoso no campo social 

permite tecer considerações sobre os sentidos que o recurso da focalização assumiria no 

                                                           
12

 Essa reunião aconteceu nos Estados Unidos e contou com a presença dos principais organismos financeiros 

internacionais (Fundo Monetário Internacional – FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID), além de funcionários do governo norte-americano, especializados em assuntos latino-

americanos, para dar soluções aos problemas desses países, principalmente àqueles que diziam respeito à 

economia. 
13

 Dentre os organismos internacionais estão: o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI), o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Organização Mundial do Comércio (OMC), a Organização 

das Nações Unidas (ONU), etc. São instituições criadas no pós-guerra com o objetivo de traçar estratégias e 

condições para a reestruturação da economia capitalista em momentos de crise, bem como assegurar os lucros e 

interesses das grandes corporações. Uma análise sobre os impactos das propostas de reformas desses organismos 

pode ser encontrada em CHOSSUDOVSKY, Michel. A Globalização da Pobreza. Impactos das reformas do 

FMI e do Banco Mundial. Trad. Marylene Pinto Maciel. São Paulo: Moderna,1999. 
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interior de seu programa de ação. As medidas de focalização, ao possibilitarem ao Estado a 

redução da infraestrutura institucional (estabelecimentos, equipamentos, materiais e 

funcionários) utilizada na prestação de serviços, complementando o processo realizado pelas 

medidas de privatização, possibilitaram, ainda, a dissolução gradual de compromissos sociais 

anteriormente assumidos, já que a ideia de direito social que regia a prestação universalizada 

de um serviço foi substituída por “critérios de elegibilidade”, por meio dos quais o Estado 

arbitrava, conforme referências instrumentais ao programa em curso, o público a ser atendido 

e o tipo de serviço oferecido. 

O princípio da focalização tem regido tanto a reforma de serviços já consolidados
14

 

quanto à implementação de novos serviços ou programas que, desde o início da década de 

1990, dirigem-se exclusivamente para segmentos sociais em situação de pobreza extrema. O 

exemplo principal, nesse último caso, são os programas de “nova geração”, de concessão de 

uma renda mínima a parcelas específicas dos segmentos populacionais mais pobres, 

destinados a cobrir residual, seletiva e focalizadamente algumas das mais graves situações de 

marginalização econômica e social para as quais não estão previstos encaminhamentos mais 

amplos e muito menos sua efetiva superação. 

É importante lembrar que programas desse tipo começaram a ser propostos, nos países 

de capitalismo avançado, como uma forma nova de garantir condições mínimas de vida para 

aqueles que, apesar das oportunidades econômicas e da cobertura do sistema de proteção 

social, se mantinham em uma faixa de renda e em condições de vida consideradas críticas 

para o “equilíbrio” social e político nacional. Tais programas, que têm contornos e nomes 

diferentes e dirigem-se a distintas faixas da população pobre, podendo inclusive ser 

cumulativos, constituem o que se tem considerado uma “nova geração” de programas sociais, 

cuja característica central seria a focalização da ação (alcance populacional restrito, por 

segmentos específicos), contrariando a tendência à universalização (alcance populacional 

amplo) que marcou a política social do Estado de bem-estar. 

A implantação do projeto neoliberal no Brasil iniciou-se na década de 1990 com o 

governo Collor, que assumiu os postulados neoliberais e as recomendações feitas pelo 

Consenso de Washington. Como primeiras medidas, liberalizou o regime de importações, 

eliminando os obstáculos não tarifários e iniciando um processo de redução acelerada das 

barreiras tarifárias. Fica evidente em seu governo a necessidade de um “Estado menor”, pois 
                                                           
14

 A implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (Fundef), na gestão do Fernando Henrique Cardoso, em 1996, é um exemplo importante de 

focalização no campo educacional, pois induziu os estados e municípios a canalizar maior parcela de recursos 

para o ensino fundamental, desestimulando o investimento na educação infantil e no ensino médio. 
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não cabia a este a responsabilidade pública na garantia dos direitos sociais aos cidadãos
15

.  É 

no contexto de globalização da economia e do discurso de crise do Estado, que se evoca uma 

“necessária” redefinição das relações entre Estado, mercado e sociedade civil. A proposta 

neoliberal
16

 amadurece e entra no cenário brasileiro a partir dos anos 90. 

O Plano Diretor da Reforma do Estado17, divulgado em 1995 como parte da estratégia 

de estabilização e crescimento sustentável da economia diante da crise de governança 

estatal18, vem a estabelecer a função do Estado, de executor dos serviços à agente promotor e 

regulador, transferindo responsabilidades de execução ao setor privado, descentralizando 

ações e promovendo um ajuste fiscal, na medida em que o modelo de administração pública 

gerencial passa a orientar a forma de administração do Estado. 

O argumento dominante afirmava que a Reforma do Estado seria condição necessária 

ao crescimento da economia brasileira sem nenhum tipo de entrave. Considerava-se a forma 

de organização do Estado como improdutiva e burocratizada, carecendo de uma redução dos 

custos e encargos privativos.  

Sendo assim, na medida em que é centralizada no Estado a “origem dos males”, não é 

dado enfoque à noção de que eles advêm da inserção subordinada do país na economia 

internacional, a todos os ajustes fiscais aos quais é submetido, bem como a toda especulação 

financeira que envolve o movimento do capital para a garantia dos seus lucros. 

Orientadas pelo ideário neoliberal e por todos esses aspectos de redefinição do papel 

do Estado, as políticas públicas implementadas no Brasil, nesse contexto, passam a obedecer 

três eixos fundamentais, a saber: descentralização, focalização e privatização (DRAIBE, 

1993). 

                                                           
15

Em consonância com Covre (1995), os direitos sociais estão ligados ao atendimento das necessidades humanas 

básicas. Estão diretamente relacionados à reprodução da força de trabalho, onde o trabalhador tem direito a um 

trabalho, a um salário digno e, por extensão, ao chamado salário social assegurado pelo fundo público, 

materializando os serviços sociais relativos aos direitos à saúde, educação, habitação, etc. 
16

Montãno (2003) nos indica a ideia de um “tripé neoliberal” para identificar o processo histórico em que a 

emergência do “terceiro setor” se enquadra. Esse tripé é formado pelos seguintes processos: a reestruturação 

produtiva, cuja consequência principal deságua na precarização das condições de trabalho; a reforma do Estado, 

que Montaño identifica como contrarreforma, à medida que se refere à desresponsabilização do Estado em 

relação à questão social; a transformação da concepção de sociedade civil como arena de embates em um 

“terceiro setor” harmônico que assume a tarefa de responder à questão social, em grande medida abandonada 

pelo Estado, por obra e graça de ações focalizadas e pontuais. 
17

  Ver BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. A Reforma do Aparelho do Estado e a Constituição Brasileira. 

Brasília: MARE/ENAP, 1995. 
18

 A fundamentação da classe dominante sobre a existência desta crise, bem como os parâmetros para superá-la 

pode ser encontrada no Plano Diretor da Reforma do Estado, disponível na página 

http://www.planejamento.gov.br/gestao/conteudo/publicacoes/plano_diretor/portugues.htm. Acesso em 

06/06/2008. 

http://www.planejamento.gov.br/gestao/conteudo/publicacoes/plano_diretor/portugues.htm.%20Acesso%20em%2006/06/2008
http://www.planejamento.gov.br/gestao/conteudo/publicacoes/plano_diretor/portugues.htm.%20Acesso%20em%2006/06/2008
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Segundo Issuani, “a descentralização é concebida como um modo de aumentar a 

eficiência e a eficácia do gasto, posto que aproxima problemas e gestão” (ISSUANI apud 

DRAIBE, 1993, p.97).  Nesse sentido, argumenta-se que a descentralização aumenta, no nível 

local, a interação entre os recursos públicos e os não-governamentais para o financiamento 

das atividades sociais. Por sua vez, a focalização contempla o direcionamento dos gastos 

sociais a programas e públicos seletivamente escolhidos pela maior necessidade e urgência. 

Numa perspectiva de desmonte dos direitos sociais, flexibilização dos contratos de 

trabalho e manutenção e exacerbação da reprodução das relações desiguais existentes, o 

discurso do combate ou alívio da pobreza é incorporado e utilizado de forma a focalizar as 

ações estatais, sem atingir a essência e os determinantes estruturais dos fenômenos, visando 

apenas seus efeitos, precariamente.  

 

A reorientação da política social centrada no combate à pobreza aparece, então, 

nesse contexto, com o objetivo de reduzir os efeitos adversos dos ajustes estruturais 

e da reestruturação produtiva, institucionalizando-se à margem do campo da 

proteção social. Essa mudança se faz através de um novo modelo da política social: 

o da focalização, que envolve a redefinição das responsabilidades entre Estado e 

sociedade no encaminhamento da questão social (...)(IVO, 2006, p.67 e 68). 

 

Por meio da proposição de “contrarreforma” do Estado
19

, que fomenta uma cultura 

que distorce e, supostamente, aniquila a necessidade do Estado, a sociedade civil é convocada 

nesse momento, de crise, a agir para compensar a retração estatal no social e o mercado passa 

a ser o ente responsável por regular a vida em sociedade
20

. Ou seja, “reformar o Estado 

significa transferir para o setor privado as atividades que podem ser controladas pelo 

mercado” (BRASIL, MARE, 1995, p.11). 

Nesse sentido, a ideologia neoliberal através desse discurso forjador de crise estrutural 

do Estado minimiza e desqualifica tudo que é estatal e promove a valorização do privado, 

criando uma dicotomia entre “público” e “privado”, onde caracteriza como público tudo que é 

ineficiente, aberto ao desperdício e à corrupção, e, por privado, a esfera da eficiência e da 

qualidade.  

                                                           
19

O discurso da “contrarreforma” não propõe a perda do conteúdo e da importância do Estado, mas ressalta como 

necessário à sua sobrevivência o seu reordenamento na área social, uma vez que tal área foi considerada como 

responsável pelo déficit público. Na verdade essa justificativa foi o meio encontrado para ocultar o propósito do 

capital em ajustar a economia, de forma a remover as barreiras para a acumulação capitalista, e também de 

retirar os obstáculos que impediam o funcionamento do mercado como regulador da vida em sociedade. Ver 

Behring (2005). 
20

 Conforme Mota (1995), o discurso utilizado nesse momento é de que a crise afetava igualmente a todos e a 

“saída” dessa situação exigia consensos e sacrifícios de todos.  
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Em 1994, assistimos a continuidade do projeto hegemônico burguês, por meio da 

eleição de Fernando Henrique Cardoso (FHC), que integrou em sua agenda econômica-social 

as propostas neoliberais. Seus objetivos eram o controle da inflação e a estabilidade 

econômica para a retomada do crescimento a qualquer custo. O ideário do Estado mínimo, 

enxuto, ganha força por meio da privatização de várias empresas estatais, contribuindo para a 

redução do setor público, bem como o rearranjo de toda a máquina estatal; trazendo graves 

consequências para o cenário social. Nesse sentido, revela-se por meio dos documentos do 

MARE (Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado), a preocupação do 

fortalecimento do núcleo estratégico: 

 
A reorganização e o fortalecimento das carreiras de Estado é diretriz essencial para a 

implementação da reforma do aparelho do Estado. Com a redução do papel do 

Estado como executor ou prestador direto de serviços, deverá ser resgatada e 

ampliada sua atuação como regulador de mercados e como fomentador de serviços 

de interesse da coletividade, especialmente em áreas como educação e saúde. Nesta 

nova perspectiva, busca-se o fortalecimento das funções de regulação e de 

coordenação do Estado, particularmente em nível federal e a progressiva 

descentralização para os níveis estadual e municipal e para a sociedade, das funções 

executivas no campo da prestação de serviços sociais e de infraestrutura (BRASIL-

MARE, 1995, p.35). 

 

Determinado a seguir a cartilha do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do 

Consenso de Washington, o governo FHC adensa ainda mais a Reforma do Estado. Reforma 

esta que traz modificações nos direitos constitucionalmente assegurados pela Carta Magna de 

1988, também conhecida como “Constituição Cidadã”, entre eles podemos citar a Reforma da 

Previdência Social e das regras de regulamentação das relações de trabalho. Os direitos 

conquistados, por meio de muita luta, da classe trabalhadora, agora são ameaçados com a 

justificativa de serem responsáveis pelas dificuldades do Estado e pela crise econômica 

vigente. Intensifica-se a questão social no Brasil e o Governo Federal despoja-se de sua 

responsabilidade, repassando à sociedade civil a resolução de seus próprios problemas, 

através da “solidariedade”, numa clara tentativa de implementação do associativismo 

americano
21

. O desmonte sistemático das políticas sociais públicas, por parte do Governo 

Federal, atinge parte da população que mais precisa delas com a restrição da cobertura 

universal dos bens e serviços essenciais, que vêm sendo reduzidos a patamares incompatíveis 

com as necessidades da população usuária. 

                                                           
21

Movimento realizado por atores sociais que se unem em favor da conquista de um objetivo comum. Para 

aprofundamento deste tema, ver Coelho (2000). 
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As políticas públicas são utilizadas como instrumento de legitimação e consolidação 

da classe dominante, ainda que impregnada de contradições geradas pelo embate entre àquela 

e a classe dos trabalhadores, e executadas e financiadas pelo Estado, desresponsabilizando o 

capitalista na reprodução da força de trabalho e socializando o seu financiamento através de 

impostos. Behring (2005, p. 64) complementa afirmando que, no atual cenário, as políticas 

sociais “são paternalistas, geradoras de desequilíbrio, custo excessivo do trabalho, e devem 

ser acessadas via mercado. Evidentemente, nessa perspectiva deixam de ser um direito 

social”. 

A extensão da atual crise estrutural do capital é tamanha que “afeta em profundidade 

todas as instituições do Estado e os métodos organizacionais correspondentes” (MESZÁROS, 

2002, p. 106-107) e seguindo essa crise, vem a crise política em geral. A doutrina neoliberal 

confere à intervenção estatal as causas das crises econômicas, numa crítica feroz às 

interferências do Estado na economia. O mercado, apologeticamente defendido, assume uma 

supremacia político-econômica em relação ao Estado. 

Dessa forma,  

 
Não se pode imaginar um sistema de controle mais inexoravelmente absorvente — 

e, nesse importante sentido, ‘totalitário’ — do que o sistema do capital globalmente 

dominante, que sujeita cegamente aos mesmos imperativos a questão da saúde e a do 

comércio, educação e a agricultura, a arte e a indústria manufatureira, que 

implacavelmente sobrepõe a tudo seus próprios critérios de viabilidade, desde as 

menores unidades de seu ‘microcosmo’ até as mais gigantescas empresas 

transnacionais, desde as mais íntimas relações pessoais aos mais complexos 

processos de tomada de decisão dos vastos monopólios industriais, sempre a favor 

dos fortes e contra os fracos (MÉSZÁROS, 2006, p.96). 

 

Esse contexto, tomado sob as perspectivas da realidade brasileira, e dos países latino-

americanos, acaba assumindo um perfil particular, na medida em que se levam em conta 

processos conjunturais e estruturais característicos, responsáveis pelo tônus peculiar que 

atravessa tais transformações, expresso, por exemplo, nos aspectos políticos, econômicos, 

sociais, culturais e éticos de nossa sociedade.  

Importa destacar que os países latino-americanos atravessam dois processos que 

acentuam e particularizam sua inserção no contexto das transformações societárias: a 

superação da crise do capitalismo contemporâneo e a construção/reestruturação da 

democracia.  

Para a América Latina isto se constituiu como uma grande problemática, pois as 

necessidades que emanam da superação de regimes ditatoriais através do processo de 
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redemocratização trazem à tona uma gama de demandas sociais decorrentes de uma acentuada 

desigualdade social, produzida ao longo dos antigos governos.  

Nesse sentido, destaca-se que diante da “[...] completa inoperância dos mecanismos do 

mercado de responder às necessidades mais elementares da sociedade civil, é necessária uma 

ampla e eficaz intervenção estatal” (BORON, 1994, p. 187). No entanto, há o predomínio de 

uma condução político-econômica que minimiza a ação intervencionista do Estado frente às 

expressões da questão social que emergem nas realidades latino-americanas. Assim o 

neoliberalismo aporta sobre a América Latina, de maneira a reduzir a ação estatal, 

desregulamentando as tímidas características intervencionistas das políticas públicas, e 

provocando uma agudização das desigualdades sociais, tendo em vista que ao mercado não 

cabe a função de responder às necessidades sociais da população, revertendo um quadro de 

desemprego ou desigualdade de renda. De acordo com Pereira (2002), a estratégia neoliberal é 

encaminhada no sentido de superar o protagonismo do Estado a partir da lógica da parceria 

entre Estado, mercado e sociedade. O autor ressalta da importância em duvidar 

 
 [...] da capacidade do mercado e das instituições privadas, voluntárias e informais 

de substituir eficazmente o protagonismo do Estado no processo de provisão e 

regulação social. Isso porque só o Estado possui a autoridade coativa para fazer 

cumprir a política social como direito de cidadania em nome da justiça social 

(PEREIRA, 2002, p. 40). 

 

Importa, então, referenciarmos o Brasil, apontando questões peculiares, que marcaram 

processos de transformação vivenciados pelo país no século XX, enquanto palco da transição 

de uma sociedade tradicional baseada na agroexportação cafeeira (anos 1930), para uma 

sociedade urbana de economia industrializada (anos 1980). De acordo com Fleury (2004), tal 

transformação se deu por iniciativa de um estado desenvolvimentista fundamentado 

especialmente no conservadorismo, sustentado financeira e tecnologicamente a partir da 

constituição de dívidas e de altas taxas inflacionárias, que culminaram num desenvolvimento 

vulnerável, autoritário e excludente. Assim é delineado o quadro conjuntural brasileiro sob o 

qual se conduzia o Estado até meados dos anos 1980, período no qual se dava a queda do 

regime ditatorial, tanto quando emergia no cenário político-social os processos direcionados à 

iniciativa democrática.  

É mais precisamente a partir de 1993 que, no Brasil, o mundo do trabalho começa a 

sentir os fortes impactos desta nova etapa de acumulação, quando na indústria 

automobilística, o aumento da produtividade se deu com a diminuição dos postos de trabalho 

nas montadoras. Com o Plano Real, em 1994, ocorreu um impulso para a adoção da 
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automação microeletrônica nos principais polos industriais.  Ademais, o processo de 

terceirização, bem como a flexibilização das leis trabalhistas, como a Lei do 

Trabalho  Temporário
22

, aprovada no  Brasil  em 1998, significou e, ainda significa a 

consolidação da flexibilidade da produção e do trabalho. 

O reconhecimento dos reais e crescentes impactos sociais dos ajustes estruturais, da 

fragilidade das instituições e das exigências por políticas sociais de redução da pobreza 

absoluta levaram, desde os anos 2000, a um novo enfoque do ajuste por parte do Banco 

Mundial. Nesse cenário, o Banco Mundial cumpre seu papel estratégico de intelectual 

orgânico do grande capital, representando seus interesses de forma mais intensiva sob a 

difusão de uma pseudoproteção social. 

Nos anos 2000, mais precisamente no governo do Presidente Lula, vivenciamos uma 

nova fase do neoliberalismo no país, denominada por alguns autores de social liberal
23

, em 

que presenciamos uma segunda fase de ajustes no país, diferente da primeira, ocorrida no 

governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. 

De acordo com os estudos de Castelo (2012), nessa nova fase do neoliberalismo, 

estaríamos vivenciando uma nova etapa do desenvolvimento do capitalismo no país, que se 

aprofundou a partir do segundo mandato do Presidente Lula (2007-2010) e do governo Dilma 

Rousseff, e que tem como motor, a ideologia do novo desenvolvimentismo. 

Nessa nova fase, ocorre uma inflexão do pensamento hegemônico em relação ao 

debate sobre mercado e bem-estar social, na qual a maximização e otimização dos recursos é 

envernizada por uma suposta ética de esquerda, com palavras de ordem como justiça social, 

solidariedade, filantropia e voluntariado (CASTELO, 2008). 

Nesse sentido, segundo a ideologia do novo desenvolvimentismo, o país estaria 

vivendo uma fase inédita do desenvolvimento do capitalismo, traduzida pelo crescimento 

econômico e pela justiça social, “que inauguraria um original padrão de acumulação no país, 

o social-desenvolvimentismo – e, no limite, por apontar para o rompimento com o 

neoliberalismo ou o subdesenvolvimentismo” (CASTELO, 2012, p.615). 

                                                           
22

 A Lei nº. 9.601/98, que trata do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, possibilitou uma redução nos 

encargos trabalhistas das empresas, desde que seja firmado acordo ou convenção coletiva com o sindicado da 

classe. http://www.fiscosoft.com.br/indexsearch.php?PID=10879. Acesso em 26/09/2013. 
23

O social-liberalismo refere-se à segunda fase do neoliberalismo, em que a partir da década de 90, as classes 

dominantes, admitem uma intervenção mais atuante do Estado na área social. Essa fase é fruto das críticas feitas 

aos primeiros ajustes, orientados pelo Consenso de Washington, em 1989. São mantidas as dez prescrições 

anteriores iniciais, aliadas agora, à preocupação com o social e com o reforço do papel do Estado. No Brasil, essa 

fase teve seu início no governo Lula da Silva.  

 

http://www.fiscosoft.com.br/indexsearch.php?PID=10879
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A intelectualidade petista sustenta que a partir de uma inflexão nas políticas 

econômicas, sociais e externa no país, teríamos rompido com o neoliberalismo, vivendo 

atualmente, uma época pós-neoliberal. Para Pochmann (2010), houve uma “transição do 

neoliberalismo para o modelo social-desenvolvimentista” (POCHMANN, 2006, p.41). 

O novo desenvolvimentismo é uma ideologia dentro da atual fase neoliberal que o país 

vivencia. Sampaio Jr. (2012) afirma que “o neodesenvolvimentismo é um rótulo oco. É muito 

mais uma estratégia de propaganda dos governos Lula e Dilma, no seu afã de se diferenciar 

dos governos FHC, do que num corpo de doutrina para orientar a ação do Estado” 

(SAMPAIO JR, 2012, p.12).  

Para Lima (2007), o final da década de 1970 e a década de 1980 foram caracterizados 

pela reconfiguração da luta de classes no cenário internacional em um contexto de alterações 

no mundo do capital. Essas alterações articulam tanto: a) a reorganização da esfera produtiva; 

b) a desregulamentação dos direitos sociais e trabalhistas; c) o enfraquecimento do poder dos 

sindicatos combativos e classistas e, d) a crise do socialismo realmente existente. 

Com relação à configuração da luta de classes no cenário internacional, Lima (2007) 

entrelaça dois fatores: a crise do socialismo realmente existente que trouxe à tona a 

efetividade da construção de um projeto de sociabilidade para além do capital e, a ofensiva do 

capital contra o trabalho por intermédio da “contrarrevolução” 
24

 neoliberal, que atravessou a 

desregulamentação de direitos sociais e trabalhistas, submergindo a classe trabalhadora em 

uma crise real do desemprego estrutural e do subemprego, repercutindo em profunda alteração 

no perfil da classe trabalhadora. 

 

1.2 – Neoliberalismo e educação no Brasil 

  

O governo FHC é marcado pela abertura econômica acrescida das privatizações e da 

forte entrada de capital estrangeiro, o que provocou profunda mudança no perfil econômico 

do país. Cabe ressaltar a consequência da reestruturação neoliberal para o mundo do trabalho 

é sem precedentes. A flexibilização e a desregulamentação do trabalho causam graves 

sequelas para o conjunto da população que vive do trabalho. Assim, trata-se de ajustar o 

sistema educacional a essa força de trabalho precarizada. É neste contexto que Cardoso altera 

em profundidade toda a educação brasileira.  

                                                           
24

“A revolução constitui uma realidade histórica; a contrarrevolução é sempre o seu contrário (não apenas a 

revolução pelo avesso: é aquilo que impede ou adultera a revolução)” (FLORESTAN, 1981, p.01). 
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Esse desmonte se deu por meio da adoção dos preceitos neoliberais que tomaram 

forma, especialmente num programa de reformas que levou à redução do aparato institucional 

e dos gastos sociais do Estado e, nesse sentido, ao redimensionamento e à reorientação 

restritiva da política social. 

Um projeto educacional ajustado à agenda neoliberal, ou seja, a política de 

reconfiguração sistêmica da educação brasileira se deu no sentido de adequá-la à nova 

estrutura produtiva do país. A educação adaptada aos “pobres” cumpria sua função ideológica 

no escopo da globalização. Porém, tais medidas fragilizavam os pilares da educação pública. 

Em 1998, o governo Cardoso perdeu considerável força política somada a crescente 

insatisfação popular. Embora seu governo tivesse investido nas políticas de alívio à pobreza, 

estas eram débeis e a organicidade da relação política com os setores populares era 

assistemática. Foi nesse contexto que a eleição de Lula se erigiu. Entretanto, o compromisso 

firmado era o de manter a agenda macroeconômica em curso no governo Cardoso, 

respeitando as medidas e contratos elaborados. 

As grandes corporações do setor de commodities foram fortalecidas por meio de 

empréstimos subsidiados pelo BNDES, o que possibilitou uma inédita internacionalização das 

corporações localizadas no Brasil. As características do capitalismo dependente se acentuaram 

nos dois mandatos do governo Lula. 

Destarte, a reconfiguração da base produtiva repercute no planejamento do perfil 

educacional necessário ao padrão de acumulação. Por este motivo, o estudo defende a tese de 

que a educação não está desvinculada da criação dessas condições favoráveis, pois a educação 

difunde um determinado caráter por práticas educativas alienantes.  

A política educacional não aponta para a criação e consolidação de um sistema 

nacional de educação que pudesse ser a base estrutural da escola unitária
25

. O que se deseja 

enquanto educação básica nos termos da politecnia
26

 e da escola unitária é incompatível com 

o padrão de acumulação capitalista dependente que se aprofunda no país. Dessa forma, 

constatamos uma desarticulação da educação básica, referenciada na lógica das competências 

e capacidades, disseminada pelas parcerias público-privadas, privilegiando antes o capital que 

                                                           
25

 “É necessário definir exatamente o conceito de escola unitária, na qual o trabalho e a teoria estão estreitamente 

ligados (...) criar um tipo de escola que eduque as classes instrumentais e subordinadas para um papel de direção 

na sociedade, como conjunto, e não como indivíduos singulares” (GRAMSCI, 2001, p.175). 
26

 Segundo Saviani (2003), “politecnia diz respeito ao domínio dos fundamentos científicos das diferentes 

técnicas que caracterizam o processo de trabalho produtivo moderno” ( p.140). 
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o trabalho. Vale salientar, também, a influência empresarial na educação brasileira, onde as 

agências do capital estão incidindo sobremaneira na educação popular, ratificando que a 

educação está inserida nas estratégias de governabilidade e de formação de um caráter 

coerente com o novo espírito do capitalismo. Nesse caso, podemos confirmar que é o bloco 

dominante que busca subordinar a educação pública à sua agenda. 

Temos como obstáculos à educação unitária a reduzida base material da educação 

básica e a formação docente adequada ao caráter educacional pretendido pelo “Compromisso 

Todos pela Educação”, que também é perfeitamente adequada à educação minimalista. 

As políticas do governo Lula para a educação não objetivaram alterar a crescente 

supremacia da oferta privada sobre a pública. Esse crescimento deve-se ao forte incentivo 

tributário por parte do Estado (comodificação da educação). Nesse contexto, o que ocorre é 

uma crescente internacionalização numa perspectiva mercantil nos moldes do Acordo Geral 

de Comércio de Serviços da Organização Mundial do Comércio (OMC). Cabe ressaltar que, 

em 2000, a OMC sinalizou para o capital que o campo da educação é um dos espaços mais 

fecundos para negócios rentáveis (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2006). 

Para a manutenção do grau de exploração do trabalho existente no país é 

imprescindível o despojamento do conhecimento dos trabalhadores. No capitalismo 

dependente, devemos considerar a fórmula: expropriação somada à exploração é igual a maio 

taxa de extração de mais-valia, possibilitando mais lucro a serem distribuídos aos donos do 

capital (LEHER, 2010). 

Nas análises da educação no Brasil, em todos os seus níveis e modalidades, um dos 

equívocos mais recorrentes tem sido o de tratá-la em si mesma, e não como constituída e 

constituinte de um projeto dentro de uma sociedade cindida em classes, frações de classes e 

grupo sociais desiguais e com marcas históricas específicas (FRIGOTTO, 2007).   

A partir da concepção iluminista, a educação é concebida como o elemento libertador 

da ignorância e constitutivo da promoção de sociedades mais democráticas e com maior 

igualdade social. No que concerne à lógica economicista, a educação é propalada como 

capital humano e produtora de competências, capaz de nos tirar do atraso. Já na perspectiva 

reprodutivista, a educação não passa de uma força unidimensional do capital (FRIGOTTO, 

2009). 

Destarte, a educação tem mediações com todas as dimensões acima, porém o caráter 

dessas mediações se define pelas relações de poder existentes no plano estrutural e 

conjuntural da sociedade. Cabe ressaltar, a educação básica, superior e a educação 
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profissional determinam-se no enfrentamento hegemônico e contra hegemônico que se dá em 

todas as instâncias da sociedade e, por isso, não podem ser tomadas como fatores isolados, 

mas como partes de uma totalidade histórica complexa e contraditória. 

No decurso de nossa história, reitera-se uma postura ultraconservadora em relação às 

lutas dos movimentos populares e sociais pelo direito social e subjetivo à educação básica que 

atenda a seus interesses.  

Nesse sentido, podemos entender por que o projeto da classe burguesa não necessita 

da universalização da escola básica e reproduz, por diferentes mecanismos, a escola dual e 

uma educação profissional e tecnológica restrita para formar o “cidadão produtivo”, submisso 

e adaptado às necessidades do capital e do mercado. Da mesma forma, também, nos permitem 

entender porque combatem aqueles que postulam uma escola unitária, universal, gratuita, 

laica e politécnica. 

É necessário um aprofundamento da compreensão sobre o caráter da educação 

profissional no regime de acumulação flexível, a partir do qual o capital passa a requerer do 

trabalhador determinadas características que implica na polêmica noção de ‘competências’. A 

política educacional brasileira apropriou-se dessa noção para estabelecer uma relação entre 

educação e dinâmica produtiva. 

Torna-se evidente um retrocesso teórico e político, ante o ideário neoliberal, 

destacando os processos formativos dentro da lógica do ‘cidadão produtivo’ sujeito à lógica 

mercantil.  Dessa forma, o que conduz e submete a produção do trabalhador flexível é o 

fetiche e o determinismo tecnológico. Destarte, não se trata de qualquer educação. A 

educação que se demanda é uma educação sob o viés da ‘qualidade total’, ou seja, aquela que 

possui as ‘competências’ que contribuem para a formação do ‘cidadão produtivo’, adaptável e 

polivalente, onde produza em tempo mínimo com o máximo de qualidade (FRIGOTTO, 

2001). 

Nesse sentido, Mészaros faz a seguinte colocação:  

“(...) poucos negariam que os processos educacionais e os processos sociais mais 

abrangentes de produção estão intimamente ligados. Consequentemente uma 

reformulação significativa da educação é inconcebível sem a correspondente 

transformação do quadro social no qual as práticas educacionais da sociedade devem 

cumprir as suas vitais e historicamente importantes funções de mudança” (2008, 

p.25).  

 

É neste horizonte que devemos pensar sobre quais os princípios que estamos elegendo 

para fundamentar a nossa educação e em que posição o ser humano encontra-se nesta 

sociedade desumana, individualista e competitiva. Uma vez que “pensar a sociedade tendo 
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como parâmetro o ser humano exige a superação da lógica desumanizadora do capital” 

(MÉSZAROS, 2008, p.9). 

Ainda em consonância com István Mészaros (2008), “a educação não é um negócio, é 

criação. Que educação não deve qualificar para o mercado, mas para vida”. Ou seja, uma 

educação que deve ser capaz de formar cidadãos capazes de atuar na sociedade de forma 

crítica, modificando os diversos espaços onde estiverem inseridos.  

 Cabe salientar, essa formação adequada à flexibilidade do processo produtivo e da 

acumulação, não se concilia com a educação de caráter omnilateral
27

 e de escola unitária. 

Neste contexto, a escola recebe novas determinações. A educação para a classe trabalhadora 

sofre modificações e diferencia-se no seu conteúdo e método, seguindo a lógica tecnicista de 

conteúdos restritos e aligeirados. Em virtude de determinações específicas da sociedade 

brasileira, na qual a burguesia tem optado por um capitalismo dependente forjado na lógica do 

mimetismo, do endividamento externo e na subordinação consentida (PRADO JR, 1966). 

No ideário liberal, cabe às escolas prepararem seus alunos para a competitividade do 

livre mercado, fazendo com que a educação seja vetor responsável pela transmissão das ideias 

que aclamam as excelências do mercado, induzindo os estudantes a aceitarem os postulados 

do credo liberal. 

Em conformidade com Leher, 

 

Pensada como hegemonia, a educação é parte da estratégia política e, por isso, 

historicamente, os setores dominantes têm empreendido esforços para caracterizá-la 

e aprisioná-la como um campo guiado por razão utilitarista e, não menos importante, 

como atividade a ser confiada aos especialistas por seu conteúdo supostamente 

técnico-científico (2007, p. 19).  

 

No que tange à educação, o modelo neoliberal segue os mesmos preceitos econômicos 

e ideológicos, tendo como premissas a expansão do livre mercado; a redução drástica das 

responsabilidades do Estado frente às necessidades sociais; o fortalecimento das estruturas 

intensamente competitivas de mobilidade e o rebaixamento das expectativas das pessoas em 

termos de segurança econômica. 

Nessa perspectiva, podemos verificar um processo de desestruturação das redes 

públicas de ensino seja do ponto de vista físico, pedagógico ou mesmo operacional. O 

funcionamento precário das instituições de ensino é patenteado com a deterioração das 

                                                           
27

 “A educação omnilateral significa a concepção de educação ou de formação humana que busca levar em conta 

todas as dimensões que constituem a especificidade do ser humano e as condições objetivas e subjetivas reais 

para seu pleno desenvolvimento histórico” (FRIGOTTO, 2012, p.255). 
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instalações físicas, a falta de recursos para livros, materiais didáticos, bibliotecas e 

laboratórios. Os docentes passaram a ser concebidos como obstáculos à eficiência do sistema. 

O Ministério da Educação (MEC) criou instrumentos para aprofundar a heteronomia do 

trabalho docente e, por consequência, a expropriação do conhecimento dos professores 

(substituição tecnológica). 

Além da deficiência de infraestrutura necessária ao desenvolvimento de atividades 

educacionais, verificamos também o agravamento da defasagem idade-série, bem como o 

índice crescente de alunos com idades avançadas que evoluem nos estágios e séries escolares 

sem mesmo terem sido alfabetizados
28

. É importante salientarmos que o direito à educação foi 

reconhecido, mas não o direito ao padrão unitário de qualidade. A educação adaptada aos 

“pobres” cumpria sua função ideológica no escopo da globalização. O que nos leva a 

identificar a necessidade de dialogarmos com esses espaços formais de ensino, bem como 

requer intervenções diretas, no sentido de fortalecer a educação enquanto elemento central no 

processo de formação do ser social. 

As reformas neoliberais redefinem a educação, segundo sua lógica, transferindo a 

educação da esfera dos direitos para a esfera “privilegiada” do mercado, transformando-a de 

um direito social que o estado deve garantir aos cidadãos, como consta na Constituição 

Federal, para um serviço, uma mercadoria que deve ser adquirida no livre mercado.  

A Constituição Federal Brasileira de 1988, bem como a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB 9394/96), concebem a educação como um direito fundamental, universal, 

inalienável e instrumento de formação ampla na luta pelos direito da cidadania, pela 

emancipação social e desenvolvimento para o trabalho. Dessa forma, a educação é o pilar da 

formação integral do ser humano, atingindo todas as dimensões de sua relação com a 

sociedade e o pleno desenvolvimento pessoal. .  

Em sua obra “O desafio educacional” Fernandes (1989) reafirma em várias passagens 

a urgência de se resolver o problema educacional brasileiro, repensando a escola pública 

calcada nos preceitos da democracia, da eficiência e da universalidade. Adverte-nos para que 

o crescimento da escola privada não se realize a custa do asfixiamento da escola pública. 

 

                                                           
28

 Podemos citar a resolução assinada em abril de 2007 pelo prefeito do Rio, César Maia, que propôs mudanças 

significativas no processo de avaliação dos alunos da rede pública de ensino, autorizando as escolas a 

implantarem um sistema conhecido como aprovação automática. Considerando as condições de funcionamento 

da rede municipal de educação do Rio de Janeiro, esse mecanismo produziria, de acordo com Frigotto e Leher, 

genocídio intelectual em toda uma geração de estudantes e conduziria a distorção e banalização das experiências 

do ensino por ciclos.  

Disponível em http://observatoriodauniversidade.blogspot.com/2007/06/aprovao-automtica-educao.html. 

http://observatoriodauniversidade.blogspot.com/2007/06/aprovao-automtica-educao.html
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A educação é o mais grave dilema social brasileiro. A sua falta prejudica da mesma 

forma que a fome e a miséria, ou até mais, pois priva os famintos e miseráveis dos 

meios que os possibilitem a tomar consciência da sua condição, dos meios de 

aprender e resistir a essa situação (FERNANDES, 1989, p.126). 

 

Objetivando politizar, na base, a disputa de projeto de sociedade e de educação 

constituiu-se um grande movimento em prol de um projeto nacional alternativo, o Congresso 

Nacional de Educação (Coned). A realização dos Coned – evento amplamente representativo 

– propiciou o levantamento das consequências das políticas neoliberais para o ensino público, 

onde elaboraram um Plano Nacional de Educação (PNE) definido como sendo “da sociedade 

brasileira”. Porém, a lógica bancomundialista esteve presente em toda a elaboração do PNE, 

por meio do conceito de capability, admitindo o nexos qualificação-empregabilidade, a 

utilização de recursos públicos para implementar políticas públicas e a persistência de 

avaliações nas entidades acadêmicas favoráveis ao governo Cardoso. Todos esses fatores 

contribuíram, significativamente, para debilitar as lutas pela educação pública. 

A educação brasileira, ao longo de sua história, tem sido atrelada aos aspectos sociais, 

econômicos e políticos que norteiam a sociedade. Todavia, entender a história da educação 

técnica no Brasil torna-se fundamental para a compreensão desta modalidade de educação tão 

controvertida e ao mesmo tempo, dinâmica e crucial para o desenvolvimento tecnológico do 

país. 

Nessa perspectiva, para se alcançar à compreensão do ensino profissionalizante 

brasileiro, há que se ter uma visão do contexto social o qual está imerso e com o qual 

estabelece uma permanente relação de interesses. 

À medida que as relações foram se desenvolvendo historicamente, a compreensão da 

educação em torno da expressão tecnológica é a de uma educação que deve estar atrelada ao 

desenvolvimento econômico e ao processo de modernização do país, de forma a atender às 

bruscas mudanças empreendidas pelo modo de produção capitalista. 

A burguesia brasileira, sob o prisma do capital, adapta o Estado segundo as suas 

necessidades. A educação passa a ser evocada como instrumento de modernização e a 

existência do capital humano
29

 reitera a necessidade do Estado reformar o sistema 

educacional. O conceito de capital humano adaptado à área educacional gerou toda uma 

                                                           
29

 Esse conceito surge, principalmente, a partir da década de 1960, quando Theodore Schultz publicou a obra 

intitulada “O valor econômico da educação” desenvolvendo a Teoria do Capital Humano. Essa teoria surgiu da 

preocupação em explicar os ganhos de produtividade gerados pelo “fator humano” na produção. A conclusão de 

tais esforços redundou na concepção de que o trabalho humano, quando qualificado por meio da educação, era 

um dos mais importantes meios para a ampliação da produtividade econômica, e, portanto, das taxas de lucro do 

capital. 
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concepção tecnicista sobre o ensino e sobre a organização da educação, o que acabou por 

mistificar seus reais objetivos. 

 

Sob a predominância desta visão tecnicista, passou-se a disseminar a ideia de que a 

educação é o pressuposto do desenvolvimento econômico, bem como do 

desenvolvimento do indivíduo, que, ao educar-se, estaria “valorizando” a si próprio, 

na mesma lógica em que se valoriza o capital. O capital humano, portanto, deslocou 

para o âmbito individual os problemas da inserção social, do emprego e do 

desempenho profissional e fez da educação um “valor econômico”, numa equação 

perversa que equipara capital e trabalho como se fossem ambos igualmente meros 

“fatores de produção” (das teorias econômicas neoclássicas). Além disso, legitima a 

ideia de que os investimentos em educação sejam determinados pelos critérios do 

investimento capitalista, uma vez que a educação é o fator econômico considerado 

essencial para o desenvolvimento (MINTO, 2006). 

 

Na educação, podemos constatar consideráveis lacunas que ainda se registram em 

termos de equidade e qualidade. A educação tem, por um lado, potencial de permitir aos 

jovens tomar consciência das oportunidades e possibilidades existentes na sociedade, porém, 

por outro lado, não garante por si só as condições para aproveitá-las. O que acaba por gerar 

uma grande frustração, que desanima os jovens e os empurra ao abandono e à deserção 

escolar, principalmente aqueles provenientes dos estratos mais pobres. 

Muitos estudantes abandonam os estudos para trabalhar, comprometendo, na maioria 

das vezes, seu processo de formação e capacitação profissional. A falta de escolaridade é um 

dos elementos fortemente vinculado à desigualdade social. Numa sociedade dividida em 

classes como a nossa, onde grande parte da população é sobrevivente de um regime perverso, 

a falta de perspectiva de ascensão social leva essas pessoas a desistirem de seus sonhos em 

busca de uma sobrevivência imediata. Deste modo são forçados, muitas vezes, a trocar os 

bancos escolares por uma ocupação que lhes garanta uma remuneração para viabilizar a 

qualquer custo sua sobrevivência e dos seus. 

Com uma jornada de trabalho exaustiva, trabalhando muitas vezes em localidades 

distante de sua moradia, torna-se necessária a “opção” entre o trabalho e a escola. Em muitos 

casos, o sentimento da busca do “tempo perdido” leva esse trabalhador a procurar a escola 

pública noturna, na sua maioria os cursos supletivos. As dificuldades de acesso a uma escola 

que os preparem para competir com uma categoria de jovens que têm acesso a uma boa 

educação formal, levam aqueles a viverem uma espécie de pobreza crônica. A vida dos jovens 

está assentada, em sua maioria, em bases fragilizadas pelo contexto de desproteção social. 

A cruel realidade evidencia o predomínio de uma legião de jovens inseridos em um 

contexto marcado por bolsões de miséria, de violência, de interdições materiais, educativas e 
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culturais, de negação de acesso e permanência a uma política de escolarização, de saúde e de 

lazer, da reduzida participação social diante das dificuldades concretas de politização. 

Dificuldades de requerer a própria invenção da juventude como um tempo de formação, que 

refletem os indicadores relevantes de um projeto político-social comprometido com o 

processo de democratização em prol da juventude brasileira. 

O enfrentamento desta grave e ampla expressão da questão social para além das cercas 

do neoliberalismo é um grande desafio, mas certamente não é algo utópico, tendo em vista as 

possibilidades que desvelam novos caminhos e direcionam uma retomada da concepção da 

sociedade civil como arena política, resgatando a dimensão do direito universal.  

Atualmente, as proposições sobre as causas do mau desempenho educacional 

caracterizam-se por um discurso privatista e conservador – na defesa e manutenção das 

relações capitalistas. Pautadas em seu caráter ideológico, as propostas para uma melhoria da 

qualidade do ensino – pela reestruturação da intervenção estatal – sustentam-se 

institucionalmente por meio de uma mudança de responsabilidade na administração escolar. 

A partir da dificuldade de a sociedade monitorar e estabelecer o que seja uma 

educação de qualidade é que se institui uma relação direta do processo educacional com o 

mercado. O Estado brasileiro compreende que o alcance da qualidade educacional necessita 

de uma nova racionalidade. Para tanto, por meio de suas políticas, ocupa-se apenas das 

propostas das elites empresariais e das agências de financiamento internacional. Nesse 

sentido, a noção de qualidade na educação, resume-se aos imperativos do capital, que busca 

assolapar todos os possíveis obstáculos no seu processo de acumulação. 

Cabe salientar que tanto o Banco Mundial, como a Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe (CEPAL) - instituições responsáveis pelo financiamento ou pelas 

recomendações das políticas sociais na América Latina – indicam possibilidades reais de 

termos maior vinculação entre desenvolvimento econômico e justiça social, contanto que 

sejam realizadas alterações substanciais na direção das políticas educacionais. No entanto, 

ainda que ambas as concepções possam ser consideradas otimistas, precisamos identificar que 

entre as duas há inconsonâncias sobre a maneira como os governos latino-americanos devem 

promover tais reformas. 

O Banco Mundial apresenta medidas de caráter neoliberal, como a diminuição das 

funções sociais dos Estados a ações meramente compensatórias e em situação de extrema 

desigualdade. Já a Cepal defende uma interferência reforçada do Estado no âmbito social, 

admitindo que, para o desenvolvimento econômico não vir a se constituir um estimulador da 
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desigualdade social, o Estado deve manter-se como regulador da realidade social, 

promovendo um modelo capitalista menos predatório. 

O Banco Mundial, no processo de estruturação defendido para os países em 

desenvolvimento, pretende ampliar o poder de intervenção da iniciativa privada e restringir o 

gasto público. Vale ressaltar, nos últimos documentos formulados por esse organismo a 

recomendação ao Estado é de reduzir suas intervenções nos ensinos médios e superior e 

dirigir suas ações à educação básica (LAUGLO, 1997). 

Dessa forma, podemos perceber a importância atribuída ao papel do Banco Mundial 

nas determinações das políticas educacionais na América Latina. Porém não podemos 

esquecer o papel desempenhado por outras instituições multilaterais como a Cepal. O conceito 

de cidadania, para Cepal, está intimamente relacionado à capacidade de consumo do 

indivíduo. A educação seria intermediária desse processo formando cidadãos competitivos, 

capazes de inserção no mercado de trabalho, alçando melhores condições. Da mesma forma, a 

teoria do capital humano propalada pelo Banco Mundial não se diferencia do ideário 

educacional da Cepal, e ambas as agências, bem como outras multilaterais, de formas 

distintas, têm alcançado um poder de definição sobre as políticas educacionais latino-

americanas. 

Tanto o Banco Mundial, quanto o FMI relacionam diretamente educação com 

competitividade econômica. Desta feita, podemos compreender que as ideias de competências 

e empregabilidade, basilares da reforma educacional brasileira, demonstram a vinculação dos 

preceitos dessa reforma aos propósitos instaurados, por esses organismos, para o sistema 

educacional.  

Atualmente, quando se discute a possibilidade de um desenvolvimento com equidade 

social, a palavra de ordem é: empregabilidade articulada ao conceito de competência, e a 

escola é o canal formador para que os trabalhadores possam desempenhar melhor suas 

funções no setor produtivo. A ideia de competência ganha notoriedade e é utilizada como 

norteadora da reforma do ensino médio e da educação profissional brasileira. 

 

O novo enfoque de formação de trabalhadores ora proposto, baseado em um novo 

conceito de competência profissional, representa um desafio para o setor 

educacional, uma vez que torna-se imprescindível que se identifiquem e se 

construam novos âmbitos de saberes que permitam uma permanente adaptação a 

novas exigências dos setores produtivos, decorrentes da contínua implantação de 

novas tecnologias. Os saberes que geram competências profissionais, portanto, são 

passíveis de se modificarem com o tempo, mas as competências geradas devem 

capacitar os trabalhadores para a busca de novos conhecimentos, por meio dos quais, 

novas competências requeridas são desenvolvidas. É o princípio básico do aprender 

a aprender, que deve conduzir todo o processo educacional. (BRASIL, 1997, p. 2) 
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Nesse sentido, segundo o Ministério da Educação, competência está relacionada à 

prática de alguma atividade produtiva, a obtenção de novas habilidades que garantam aos 

indivíduos uma nova qualificação profissional. Isto é, “um saber fazer que não é produto de 

uma instrução mecanicista, mas de uma construção mental que venha a incorporar novos 

saberes, viabilizando, assim, uma requalificação ou uma reprofissionalização em função das 

mudanças econômicas e tecnológicas” (BRASIL, 1997, p.13).  

No que concerne ao conceito de empregabilidade, o mesmo é compreendido pelo 

Ministério do Trabalho como a capacidade de o indivíduo manter-se ou reinserir-se no 

mercado de trabalho, considerando suas constantes transformações. Destarte, segundo o 

Ministério do Trabalho, frente às disputas por uma vaga no mercado de trabalho 

(empregabilidade), é necessário, portanto, a aquisição de novas competências viabilizadas por 

uma educação profissional direcionada para o mercado, na qual é essencial a participação do 

empresariado na determinação dos conteúdos ministrados no processo de formação 

profissional. 

É importante salientar que a reforma da educação profissional está subsumida em um 

conjunto de estratégias traçadas pelo governo FHC que visa deslocar do embate entre capital e 

trabalho o agravamento da crise social. Dessa forma, os trabalhadores são responsabilizados 

por suas qualificações deficientes, o que acarreta um alto índice de desemprego. Assim, o 

governo incute na consciência coletiva a necessidade de aquisição de um novo capital 

cultural, que os habilitem na disputa por melhores condições no mercado. 

No ano de 1995 foi instituído um conjunto de reformas consideradas fundamentais no 

alcance de um desenvolvimento econômico com maior equidade social. Pautado na teoria do 

capital humano e nas orientações cepalinas, o Ministério do Trabalho, em consonância com 

diversas esferas da sociedade, criou o Plano Nacional de Educação Profissional (Planfor). 

A reforma, além de estabelecer uma nova institucionalidade para a educação, 

implementou uma reestruturação no ensino ministrado nas escolas profissionalizantes de 

ensino médio ao desarticular a educação profissional da educação básica (BRASIL, 1996). A 

reconfiguração do ensino profissionalizante de nível médio evidencia uma regressão na nova 

política de educação profissional, pois além de ter sido imposta pelo MEC, desvelou a 

reformulação no campo educacional brasileiro, ou seja, a dicotomia entre o ensino intelectual 

e o profissional. O que observamos é uma visão pulverizada e distorcida do papel da 

formação profissional, uma formação de caráter residual, na qual a qualificação obtida atende 
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meramente aos interesses da produção e não se constitui como um espaço para formação 

integral do cidadão.  

 

O mais importante a destacar é o pressuposto axial de que a educação é uma 

condição necessária para a reprodução econômica e ideológica do capital. A 

educação (e mais especificamente, a formação profissional a ela associada) tem 

como uma de suas principais funções transformar imaginariamente a divisão social 

do trabalho em resultado escolar, despolitizando, por meio de noções de dom, 

aptidão e mérito, as contradições fundamentais do capitalismo (LEHER, 1998, 

p.86). 

 

Atualmente, têm-se a clareza de que o novo contexto exige uma articulação dos 

conhecimentos acadêmicos com as mudanças de cunho tecnológico, político e econômico. No 

entanto, essa articulação não pode restringir-se a pequenos estratos sociais e nem a uma 

modalidade específica do ensino. O governo brasileiro, ao seguir ao pé da letra a cartilha dos 

organismos internacionais de racionalizar os gastos públicos, reforça os fatores que 

determinam a diferenciação de escolarização entre as camadas sociais. 

Diante da política de educação profissional estabelecida nos dias de hoje, é notório que 

a escolarização para os setores populares no Brasil não se caracteriza como um componente 

democratizador de conhecimentos e de valores fundamentais para a construção de uma 

cidadania dentro de uma perspectiva que contemple o seu exercício em várias dimensões. 

Nesse sentido, a educação profissional assume um caráter compensatório e ideológico ao 

transferir para os indivíduos a responsabilidade pelo alcance de um padrão de vida com 

melhor qualidade. 

Somente a partir da compreensão da estrutura das relações capitalistas que acarretam o 

motivo gerador das distorções no sistema educacional é que poderemos centrar esforços na 

construção de um projeto de educação que atenda aos interesses dos trabalhadores. Portanto, a 

luta dos trabalhadores pela conquista de outra institucionalidade educacional deve ter como 

pressuposto o questionamento do próprio modelo econômico sobre o qual se erigem as ideias, 

os valores e as práticas das classes dominantes que orientam a política educacional. 
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CAPÍTULO II - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: NOTAS PARA PENSAR AS ATUAIS 

CONFIGURAÇÕES DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO TÉCNICA E TECNOLÓGICA 

 

 Este capítulo pretende compreender os fundamentos da relação entre trabalho e 

educação à luz da perspectiva social crítica, apontando as principais contribuições do 

pensamento de Marx e Gramsci para analisar a educação nos marcos da sociedade burguesa. 

Intenta analisar a educação enquanto um campo de tensão e de lutas sociais, de disputa de 

projetos societários antagônicos e lócus das mais variadas expressões da questão social, que 

justifica a inserção dos assistentes sociais nesses espaços. Entender como se deu o processo da 

formação profissional, no contexto histórico da educação no país, e que concepções de 

educação tecnológica orientaram a formulação de políticas públicas para a educação no Brasil 

dos anos de 1990, no sentido de compreender a conjuntura política, econômica e cultural que 

demarcou esse período, quando também se deu a elaboração de uma nova LDB. 

 

2.1 – Trabalho e educação na sociedade burguesa 

Na primeira sessão deste capítulo analiso a relação entre trabalho e educação na 

sociedade burguesa. Para tanto, é necessário uma discussão conceitual dessas categorias, 

inserindo-as historicamente e buscando entendê-las na sociedade de classes. Nesse sentido, 

partimos da concepção de que trabalho e educação guardam uma relação de identidade, em 

referência a seus aspectos ontológicos. Vale dizer que, tanto trabalho como educação são 

atividades essencialmente humanas que se relacionam diretamente, uma vez que ao produzir a 

existência por meio do trabalho social os seres humanos educam-se mutuamente, além de 

serem educados pelo próprio processo do trabalho.  

 
Pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião e por tudo 

o que se queira. Mas eles próprios começam a se distinguir dos animais logo que 

começam a produzir seus meios de existência, e esse passo à frente é a própria 

consequência de sua organização corporal. Ao produzirem seus meios de existência, 

os homens produzem indiretamente sua própria vida material (MARX e ENGELS, 

1986, p.10, grifos do original). 

 

 Enquanto atividade ontocriativa, o trabalho humano pressupõe a aprendizagem de 

determinados processos necessários para a transformação das matérias-primas em valores de 

uso e a capacidade de idealizar o fim da tarefa antes de sua realização. A teleologia do 

trabalho distingue o homem enquanto ser genérico na natureza em seu ato de criar e recriar-se 

de acordo com as condições históricas de seu tempo. Saviani (2007, p.154) sinaliza “que a 
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produção do homem é, ao mesmo tempo, a formação do homem, isto é, um processo 

educativo. A origem da educação coincide, então, com a origem do homem mesmo”. 

 Para Marx (2004) a relação do homem com a natureza é mediada pelo trabalho com 

vistas à transformação das matérias-primas em valores de uso, o que significa ser o trabalho, 

em seu sentido ontológico, agente de transformação da natureza para satisfação de 

necessidades do próprio homem.  Contudo, Marx (1997) sinaliza que os homens fazem 

história não conforme sua vontade, mas a partir das condições herdadas pelo passado. Nesse 

sentido, o trabalho, apesar da sua condição ontológica, assume especificidades em cada 

temporalidade, constituindo-se a partir das relações sociais de produção. 

 Por não desassociarmos o trabalho do seu princípio educativo, entendemos que a 

educação pode também significar o germe da emancipação humana, mas em determinados 

contextos históricos contribui para o processo de reificação das relações sociais. Sob o jugo 

do capital, o princípio educativo do trabalho está subsumido à necessidade de constituição do 

valor, sendo, dialeticamente, possibilidade emancipatória e mecanismo de alienação. 

 Neste sentido, a relação trabalho e educação no modo de produção capitalista é 

determinada por mediações em sua potencialidade de transformar valores de uso em valores 

de troca. Especialmente com o advento do trabalho parcelado da manufatura, o conhecimento 

expresso pela ciência e tecnologia se tornou uma força produtiva. Enquanto força produtiva, 

meio de produção, seu acesso está condicionado pela divisão sociotécnica do trabalho que, 

por sua vez, decorreu da ampla segmentação das profissões orientadas para o trabalho simples 

(manual) e para o trabalho complexo (intelectual). 

 As contradições postas na construção de uma formação integral que dê conta não só da 

inserção produtiva dos trabalhadores, mas também de uma educação propedêutica que lhes 

permitam interpretar o mundo, resultam da separação clássica entre trabalho intelectual e 

trabalho manual no modo de produção capitalista em sua lógica de produção e reprodução de 

relações desiguais e antagônicas. 

Devemos depreender que a acepção ontológica
30

 do trabalho baseia-se na sua 

compreensão como práxis humana. O que engendra uma relação dialética e de identidade 

entre trabalho e produção/transmissão de conhecimentos, sendo possível identificarmos essa 

relação quando versamos o trabalho em seu significado ontológico. O trabalho é o 

intermediário na produção de conhecimento, o que propicia o desenvolvimento das forças 

                                                           
30

 Sobre a concepção do trabalho como fundamento ontológico do ser social, ver: LUKÁCS, G. Ontologia do 

Ser Social - Os Princípios Ontológicos Fundamentais de Marx. São Paulo: Livraria Editora Ciências Humanas, 

1979. 
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produtivas no decorrer da história. Dessa forma, o trabalho também assume uma natureza 

histórica que nos permite afirmar que a forma de produzir a existência material humana foi 

assumindo diferentes características, compreendendo assim, diferentes modos de produção. 

Tanto a fragmentação como a segmentação são estratégias da subordinação dos 

processos educativos ao capital e a consolidação do capitalismo, bem como a estruturação dos 

sistemas educacionais preservam o viés dualista de educação das classes. Da mesma forma 

que havia na sociedade de classe a divisão entre proprietários e não proprietários foi 

estabelecida a mesma cisão para a educação. Daí advém o debate acerca da educação 

profissional devido à relação de identidade entre trabalho e educação. Entretanto, seu papel na 

sociedade burguesa foi o de legitimar a divisão de classes ao estabelecer uma formação 

técnica onde uma classe trabalha para outra. 

Ao discorrer sobre a separação entre trabalho e educação, Saviani (2007) afirma que a 

partir do escravismo da Antiguidade foi possível identificar duas modalidades distintas de 

educação: uma para os homens livres (proprietários) e outra para os escravos (não 

proprietários). Para aqueles a formação privilegiava as atividades intelectuais e culturais, nas 

quais esses aprendiam o trabalho no próprio trabalho. Dessa modalidade de educação tem 

origem a escola. Face esse processo de institucionalização da educação, a classe proprietária 

passa a deter não só os meios de produção, como também o conhecimento.  

A substituição do modo de produção escravista pelo modo de produção feudal indicou 

distinção na forma de produzir, mas a manutenção da divisão social entre proprietários e não 

proprietários foi mantida, bem como a diferenciação da formação dessas classes (SAVIANI, 

2007). Cabe lembrar que a institucionalização da educação, isto é, a sua separação da prática 

produtiva, correspondente com a divisão de classes, determinou a existência de caminhos 

educacionais diferentes para ambas as classes. A escola – que em períodos anteriores era 

espaço só de proprietários, com os ideais de universalização, laicidade e gratuidade da 

educação, introduzidos a partir da época moderna pela revolução burguesa, passa a ser 

também lugar da classe trabalhadora.  

 Com os avanços do modo de produção capitalista é imprescindível o acesso à 

educação escolar pelos trabalhadores. Vale dizer que a escola para o proletariado não 

significou a apropriação dos conhecimentos acumulados historicamente a fim de compreender 

os processos de produção por parte dos trabalhadores, mas sim a aquisição de habilidades 

específicas para o desenvolvimento da produção. A escola moderna é burguesa, portanto, 

produto dos interesses do modo de produção. 
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 Ao trabalhar com o conhecimento sistematizado a escola passa a ser condição para o 

acesso ao modo de produzir dessa sociedade. Face esse modo de produção a educação escolar 

foi adequando-se ao modelo dual. Assim, a dominação da riqueza material está aliada à 

dominação da riqueza intelectual.  

 A lógica das últimas décadas no âmbito das metamorfoses próprias da reestruturação 

produtiva demanda trabalhadores flexíveis, disponíveis para regimes de produção em 

permanente mudança, dado o caráter revolucionário das forças produtivas capitalistas. 

 Como vimos no capítulo anterior, o padrão de acumulação flexível caracteriza-se por 

novas formas de organização dos processos de trabalho, agora com maior ênfase em 

inovações tecnológicas e comerciais, pela ampliação do setor de serviços, pela emergência de 

parques industriais em países em desenvolvimento e pela combinação de dinâmicas de 

produção que incorporam trabalho formal e trabalho doméstico e/ou de dominação patriarcal. 

Somados a isso, outros componentes que conformam a flexibilidade são a veloz perda de 

habilidades e destruição de postos de trabalho, bem como uma rotatividade maior do fluxo da 

força de trabalho em detrimento dos contratos de longa duração do fordismo. 

 A consequência do enfraquecimento do fordismo como estratégia para a acumulação 

do capital se relaciona a agudização dos mecanismos de exploração pela diversificação das 

formas de vínculos empregatícios e pela heterogeneização da classe trabalhadora – provocada 

pela redução do trabalho estável, desmobilização sindical e as crescentes estratégias de 

envolvimento manipulatório do trabalhador na busca de adesão às exigências produtivas. O 

reflexo desse cenário para a educação na contemporaneidade é uma fragmentação da oferta de 

ensino, com vistas a atender trabalhadores de todos os perfis e inserções na divisão 

sociotécnica do trabalho. 

 Kuenzer (2007) parte da hipótese de que o regime denominado flexível aprofunda a 

dualidade estrutural ao aprofundar as diferenças de classe. A base dessa assertiva possui 

fundamento nas análises de Gramsci, com destaque para a não dicotomia entre produção 

capitalista e reprodução das classes sociais. O que a autora conclui, a partir de Gramsci, é que 

a valorização do capital se realiza por processos pedagógicos oriundos das relações de 

produção e das formas de organização do trabalho que irão disciplinar novos 

comportamentos, modos de vida e valores. 

 Dialogamos com Kuenzer (ibid) no argumento central de suas pesquisas no campo 

trabalho e educação. Para a autora, o paradigma taylorista/fordista era caracterizado pelo 

regime de produção rígido, focado na linha de montagem, espaço onde se uniam uma 
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multiplicidade de operações parciais que demandavam o controle da gerência. Para este tipo 

de produção, exigia-se uma formação escolar especialista para as diferentes funções da 

divisão sociotécnica do trabalho, considerando a principal distinção entre os trabalhadores 

responsáveis pelo trabalho simples e os trabalhadores gerentes, que ocupavam os assentos das 

tarefas mais complexas no universo da produção. 

 No taylorismo/fordismo, a dualidade estrutural na educação era assumida a partir da 

naturalização da sociedade capitalista cindida pela divisão de classe. Se para acumulação era 

necessário um padrão hegemônico de produção que concentrasse a dimensão intelectual do 

trabalho nas mãos de uma elite dirigente pela apreensão dos fundamentos científicos de cada 

tarefa, para as grandes massas de trabalhadores admitia-se o acesso a um leque estratificado 

de conhecimentos, fruto de operações fragmentadas e especializadas. Especialmente, os 

trabalhadores responsáveis por tarefas mais terminais da produção obtinham uma formação 

em que os níveis de escolaridade não eram determinantes para a sua inserção produtiva, sendo 

suficiente o treinamento para a realização de um conjunto de procedimentos mecânicos e 

rotineiros formatados pela gerência científica. “Daí a primazia do saber tácito sobre o 

conhecimento científico, da prática sobre a teoria, da parte sobre a totalidade, que 

caracterizaram a educação profissional de caráter operacional, na acumulação 

rígida”(KUENZER, 2007, p. 157). 

 Também encontramos nos estudos de Kuenzer (2007) a afirmativa de que a dualidade 

educacional que parece negada na acumulação flexível, considerando a ampliação de 

conhecimentos e uma maior conjugação teórico-prática no exercício do trabalho, apresenta-se 

de modo ainda mais radical ao pressupor ofertas educacionais variadas e distintas entre si 

como forma de educar o trabalhador flexível para as necessidades flutuantes do universo 

produtivo. Assim, 

 
 A estratégia por meio da qual o conhecimento é disponibilizado/negado, 

segundo as necessidades desiguais e diferenciadas dos processos de trabalho 

integrados, é o que temos chamado de inclusão excludente na ponta da escola. Ao 

invés da explícita negação das oportunidades de acesso à educação continuada e de 

qualidade, há uma aparente disponibilização das oportunidades educacionais, por 

meio de múltiplas modalidades e diferentes naturezas, que se caracterizam por seu 

caráter desigual e, na maioria das vezes, meramente certificatório, que não 

asseguram domínio de conhecimentos necessários ao desenvolvimento de 

competências cognitivas complexas vinculadas à autonomia intelectual, ética e 

estética (KUENZER, 2007, p. 170). 

 

 A partir das análises dos autores eleitos sobre a educação no presente tempo histórico 

do capital, consideramos que, mais do que formar os trabalhadores para as necessidades 
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flutuantes da produção capitalista de base flexível, as estratégias de formação do trabalhador 

dentro e fora da escola (no trabalho, nas associações sem fins de lucro, nos sindicatos, etc.) 

preveem, essencialmente, a imposição de um padrão de sociabilidade que corresponde à 

educação não só para o trabalho, mas para a vida. A sociabilidade do capital em sua relação 

com a educação é produto das novas mediações que se estabelecem na relação capital-

trabalho e trabalho-educação.  

 No caso particular do legado da relação capital-trabalho e trabalho-educação no Brasil, 

consideramos que o desenvolvimento desigual e combinado é a marca do capitalismo 

dependente no Brasil desde a passagem da economia agrário-exportadora à industrialização, o 

que impactou o conteúdo das políticas educacionais, em especial, à educação dos 

trabalhadores. 

  É importante a compreensão de que os conhecimentos produzidos historicamente e 

sistematizados pela ciência constituem-se instrumentos de produção da existência humana, 

por meio dos quais os homens assumem as formas históricas de seu tempo. O homem deve 

ser considerado em sua totalidade histórica, “não se pode separar homo faber do homo 

sapiens” (GRAMSCI, 2006, p.53).  

Assim, a superação da dualidade estrutural na educação não é possível sem a 

superação do modo de produção que gera essa dualidade. Portanto, a apropriação dos 

fundamentos das práticas produtivas é imprescindível ao processo de tomada da consciência 

de classe, essencial para a produção de condições objetivas de transformação da sociedade. 

A partir das análises de Gramsci sobre a educação, cabem-nos os seguintes 

questionamentos: quais são as implicações da educação dos trabalhadores em nosso tempo? 

Como as contribuições sobre uma teoria da educação no campo marxista podem mediar as 

análises sobre a educação de classe trabalhadora na contemporaneidade? Estas questões 

atravessam o nosso objeto de estudo no esforço de compreensão sobre a essência da atual 

reforma da educação profissional brasileira. 
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2.2 – Educação tecnológica e politecnia 

  

 A emergência da educação profissional no modo de produção capitalista, ou educação 

para os ofícios, corresponde à socialização da fragmentação do trabalho e, sobretudo, à 

dicotomia entre quem concebe (gerencia) as atividades de produção e quem executa o 

processo. A educação profissional é destinada às atividades de caráter mais terminal da 

produção cuja perspectiva está orientada para aspectos instrumentais do processo produtivo. 

O aspecto essencial da educação no capitalismo refere-se à separação da instrução do 

trabalho, uma vez que o tempo da escola não se confunde com o tempo da produção e, esta, 

por seu curso, não garante a todos os conhecimentos sobre os fundamentos científicos de cada 

tarefa, pois seus ritmos e dinâmicas foram incorporados ora na figura da máquina, ora sob o 

controle da gerência. O tempo da escola no capitalismo serve para definir o tipo de trabalho a 

ser realizado. Quanto maior a escolarização, maior o reconhecimento da formação de base 

intelectual, enquanto ao trabalho manual é destinado um período de formação mais aligeirado 

que se realiza em geral no tempo da produção. 

 Saviani (2007), ao retomar a discussão de Marx (1994) e Gramsci (2001) sobre a 

educação fora do jugo do capital, aponta ser a politecnia (ou educação tecnológica
31

) e a 

escola unitária o caminho de superação da dicotomia trabalho e educação. Kuenzer (2005, p. 

86) corrobora a análise de Saviani ao afirmar que 

A politecnia significa o domínio intelectual da técnica e a possibilidade de exercer 

trabalhos flexíveis, recompondo as tarefas de forma criativa; supõe a separação de 

um conhecimento meramente empírico e de formação apenas técnica, através de 

formas de pensamento mais abstratas, de crítica, de criação, exigindo autonomia 

intelectual e ética. Ou seja, é mais que a soma de partes fragmentadas; supõe uma 

rearticulação do conhecido, ultrapassando a aparência dos fenômenos para 

compreender as relações mais íntimas, a organização peculiar das partes, 

descortinando novas percepções que passam a configurar uma compreensão nova, e 

superior, da totalidade, que não estava dada no ponto de partida. 

  

 Ao contrário da hierarquização entre o saber necessário para o trabalho intelectual e o 

saber para o trabalho manual, a educação politécnica demanda a compreensão dos 

fundamentos científicos do trabalho e a não dicotomia entre teoria e prática. 

A separação do ensino médio do ensino técnico preconizado pelo Decreto nº 2.208/97, 

segundo aspecto das políticas de educação profissional no governo FHC, será rechaçada pelos 

                                                           
31

 Saviani (2007) faz um diálogo com Manacorda sobre o conceito mais adequado em Marx para contrapor a 

educação restrita para os trabalhadores no modo de produção capitalista. Ao contrário de Manacorda, Saviani 

assume que politecnia e educação tecnológica para Marx eram termos sinônimos. 
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teóricos e movimentos sociais da educação que defendem o conceito de politecnia. O referido 

decreto intensificou a dualidade educacional à medida que impôs ao ensino técnico um 

conteúdo restrito, direcionado exclusivamente para instrumentalização produtiva, sendo, 

portanto, uma medida que traduz a hegemonia burguesa no que concerne à relação trabalho e 

educação no período. O decreto previa a oferta de educação profissional em três níveis: a) 

básico: destinado à qualificação e requalificação do trabalhador, independente de escolaridade 

prévia; b) técnico: destinado a estudantes matriculados ou egressos do ensino médio com 

vistas à habilitação profissional, e; c) tecnológico: cursos de nível superior voltados para os 

egressos do ensino médio e técnico.  

 A contradição observada por Marx (2011) consiste no fato de as escolas politécnicas e 

agronômicas haverem sido forjadas na base da indústria moderna, significando vetores do 

processo de transformação social, uma vez que possibilitavam aos filhos dos operários ensino 

tecnológico e o uso prático de diferentes instrumentos de produção. Segundo Marx, o 

desenvolvimento das contradições de uma forma histórica de produção é o único caminho de 

sua dissolução e do estabelecimento de uma nova forma (ib., id.). Portanto, o fundamento da 

educação politécnica pressupõe a adoção do ensino tecnológico, teórico e prático nas escolas 

dos trabalhadores (ib., id.), elemento de contradição que se constitui germe da educação 

omnilateral. 

 Como oponente da sociedade capitalista, Marx analisa criticamente o papel civilizador 

do capital, visto que o capital foi capaz de disciplinar o homem para o trabalho na fábrica, 

além de educá-lo para o sobre trabalho. Para Marx, o desenvolvimento pleno do homem, na 

sua totalidade, só será possível mediante a superação do conflito de classes, a extinção da 

propriedade privada e do trabalho alienado, sendo a educação um processo em que a formação 

do homem social se realiza na práxis. 

Marx elucida a ideia de integrar trabalho e educação em três obras: “Manifesto do 

Partido Comunista”, “O capital” e “Crítica do Programa de Gotha”. A partir dos escritos no 

Manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels passam a entender a relação estrita entre 

trabalho e educação. Segundo os autores, alçar o proletariado à classe dominante e a conquista 

da democracia só será possível se, dentre outras medidas
32

, for universalizada a educação 

                                                           
32

 Marx e Engels afirmam que o nascimento de uma sociedade, “na qual o livre desenvolvimento de cada um é a 

condição para o livre desenvolvimento de todos”, só será possível com o aniquilamento da sociedade burguesa, 

com suas classes e seus antagonismos de classes; para que isso aconteça, propõem a aplicação de dez medidas. 

Inicialmente, tais medidas podem parecer “economicamente insuficientes e insustentáveis, mas que, no curso do 

movimento, ultrapassam a si mesmas e são inevitáveis como meio para revolucionar todo o modo de produção” 

(MARX e ENGELS, 2004, p.66-67). 
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pública e gratuita, se houver a “combinação da educação com a produção material” e, ainda, 

se for eliminado o trabalho infantil. (MARX e ENGELS, 2004, p. 67). 

A proposta de “combinar educação com produção material” é inovadora, na medida 

em que pressupõe avançar para além da universalidade e gratuidade do ensino, visto que a 

união entre ensino e trabalho deve ser destinada a todas as crianças e não apenas aos filhos 

dos proletários. 

Em O capital, Marx salienta a necessidade de se “conjugar trabalho manual com 

educação” (p.547), assinalando que o sistema fabril é o princípio da educação e articulação 

entre trabalho produtivo e educação formal. “Constituindo-se em método de elevar a produção 

social em único meio de produzir seres humanos plenamente desenvolvidos” (MARX, 2004, 

p.554). 

 Marx preferia utilizar a expressão “união da educação com produção material” ao 

invés da expressão “ensino industrial”, por ser a preferida dos burgueses. Além de rejeitar a 

instrução praticada no solo fabril capitalista por considerar que essa instrução não elimina a 

divisão do trabalho (MANACORDA, 2001). Ou seja, para Marx, educação tecnológica traz 

em seu bojo a unidade de teoria e prática, cuja natureza é de totalidade ou omnilateralidade do 

homem que não está restrito, apenas, ao trabalho manual ou, apenas, ao trabalho intelectual da 

atividade produtiva. Assim, terá “a possibilidade de uma plena e total manifestação de si 

mesmo, independente das ocupações específicas da pessoa” (MANACORDA, 2001, p.32). 

Nos termos de Gramsci (2001), uma educação de base politécnica só é possível no 

contexto escolar onde a dualidade não seja a marca de uma educação para as elites e uma para 

as massas populares. Diante desse requisito, a escola unitária de Gramsci será uma das 

propostas de luta contra-hegemônica no tempo histórico do capital. 

É necessário definir exatamente o conceito de escola unitária, na qual o trabalho e a 

teoria estão estreitamente ligados (...) criar um tipo de escola que eduque as classes 

instrumentais e subordinadas para um papel de direção na sociedade, como 

conjunto, e não como indivíduos singulares (GRAMSCI, 2001, p.175). 

 

Gramsci (Ibid.) entendia que uma dada organização social forjava o surgimento de 

intelectuais organicamente vinculados aos grupos sociais fundamentais, responsáveis pela 

difusão de uma certa consciência e prática no campo social, econômico e político. A acepção 

de “intelectual”, segundo Gramsci, deveria ser encontrada no exame das relações sociais em 

curso e não na distinção própria às tarefas produtivas de um dado segmento de pensadores. O 

autor sinalizava que a associação formal entre trabalho intelectual, como trabalho do dirigente 

econômico e/ou político, e trabalho instrumental, como trabalho do operário, na verdade, 
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traduzia uma construção histórica própria que deriva de determinadas condições de trabalho e 

de relações sociais. 

Portanto, para Gramsci, a existência de um segmento de intelectuais não pressupunha 

a existência paralela de não intelectuais, dado que “todos os homens são intelectuais, mas nem 

todos os homens tem na sociedade a função de intelectuais” (GRAMSCI, 2001, p. 18). 

Gramsci observou que a função de “intelectual orgânico”, produto das relações sociais 

hegemônicas, podia ser mediada pela escola, cuja proposta educacional é, de forma 

contraposta, orientada para a formação de intelectuais dirigentes ou subordinados. 

A marca social da escola de classe não era necessariamente a existência de um 

conteúdo curricular vinculado ao grupo dominante, mas a coexistência de escolas distintas 

para cada classe com vistas à perpetuação das funções tradicionais
33

, dirigentes ou 

instrumentais. Gramsci (2001) aponta a existência de três tipos de intelectuais: os intelectuais 

orgânicos dos grupos dirigentes, os intelectuais orgânicos dos grupos dominados e intelectuais 

de tipo tradicional, um segmento pré-existente à organização social atual que, mesmo com as 

transformações de base estrutural e superestrutural, permaneceram ligados a grupos 

tradicionais, como o exemplo das castas religiosas. Para Gramsci, as disputas entre classes 

tendem a buscar a adesão dos grupos tradicionais aos seus projetos orgânicos. 

Gramsci critica a formação dos dirigentes, apartada do compromisso de preparação 

para um futuro profissional, ao passo que já denunciava, em seu tempo, a tendência de 

abolição de qualquer tipo de formação “desinteressada” pela criação de escolas cada vez mais 

especializadas, cujo futuro profissional dos grupos subalternos é pré-determinado. Com o 

objetivo de romper com o modelo dual da educação, o pensador propõe (GRAMSCI, 2001, p. 

33): 

 
(...) escola única inicial de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre de 

modo justo 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. 

 

A perspectiva da escola unitária de Gramsci apontava para mudanças não só na 

relação entre trabalho instrumental e trabalho intelectual, mas nas relações da vida social. O 
                                                           
33

 Gramsci (2001) aponta a existência de três tipos de intelectuais: os intelectuais orgânicos dos grupos 

dirigentes, os intelectuais orgânicos dos grupos dominados e intelectuais de tipo tradicional, um segmento pré-

existente à organização social atual que, mesmo com as transformações de base estrutural e superestrutural, 

permaneceram ligados a grupos tradicionais, como o exemplo das castas religiosas. Para Gramsci, as disputas 

entre classes tendem a buscar a adesão dos grupos tradicionais aos seus projetos orgânicos. 
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autor objetivava interferir nos processos mais gerais de construção da hegemonia, visto que as 

distintas escolas para cada classe denotam na ordem do capital uma pseudodemocracia. 

A partir das análises de Gramsci sobre a educação, cabem-nos os seguintes 

questionamentos: quais são as implicações da educação dos trabalhadores em nosso tempo? 

Como as contribuições sobre uma teoria da educação no campo marxista podem mediar as 

análises sobre a educação de classe na contemporaneidade? Estas questões atravessam o 

nosso objeto de estudo no esforço de compreensão sobre a essência da atual reforma da 

educação profissional brasileira. 

 

2.3 – A LDB e a Reforma do Ensino Médio e Técnico nos anos de 1990 

 

 Os anos de 1990 representaram a ruptura com o padrão de acumulação promovido 

pelo Estado nacional-desenvolvimentista e a abertura comercial ao capital imperialista, com 

base no acirramento da competitividade na economia e das privatizações que caracterizaram o 

processo de desnacionalização, sob a justificativa governamental de conquistar investimentos 

em infraestrutura; e quando, ainda, foram criadas agências reguladoras com a finalidade de se 

oferecer caráter de gestão estatal da economia, com base na concorrência.  

É importante ressaltar que, os governos Collor e FHC constituíram uma hegemonia 

burguesa de preceitos neoliberais. Inaugurou-se com o governo Collor, aprofundou-se no 

período FHC e perdurou nos mandatos de Lula e Dilma a subserviência do Brasil à nova 

(des)ordem do capital mundial, cujo discurso de modernização produtiva e inserção 

competitiva, promoveu a (re)inserção do país na nova divisão internacional do trabalho 

marcada pelo aumento da produtividade e da superexploção do trabalho. 

A reforma do Estado instaurada nos anos 1990 fundamentou-se no neoliberalismo e 

trouxe implicações para a política de educação que repercute até os dias atuais. Visando o 

ajuste dos sistemas educacionais às demandas da nova ordem do capital, os anos 1990 são 

marcados pela participação dos organismos internacionais na promoção de assessoria técnica 

na organização pedagógica e na realização de grandes eventos com uma gama de documentos 

instrutivos e normativos. O primeiro grande evento promovido por esses organismos 

internacionais foi a “Conferência Mundial sobre Educação para Todos”, a qual estabeleceu 

um grande projeto mundial para a educação e tinha como eixo principal a “satisfação das 

necessidades básicas de aprendizagem”. Tal conferência foi financiada pelas agências: 

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a educação, Ciência e a Cultura, UNICEF – 
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Fundo das Nações Unidas para a Infância, PNUD – Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento e o Banco Mundial. 

Doravante as recomendações e acordos que os Estados-Nação de capitalismo 

dependente estabelecem com as organizações multilaterais, a educação passa à política 

prioritária do Banco Mundial, tornando-se, assim, ‘núcleo sólido’ para ‘aliviar’ a pobreza e 

promover a ideologia da globalização. 

 
O mais importante a destacar é o pressuposto axial de que a educação é uma 

condição necessária para a reprodução econômica e ideológica do capital. A 

educação (e mais especificamente, a formação profissional a ela associada) tem 

como uma de suas principais funções transformar imaginariamente a divisão social 

do trabalho em resultado escolar, despolitizando, por meio de noções de dom, 

aptidão e mérito, as contradições fundamentais do capitalismo (LEHER, 1998, 

p.86). 

 

Nesse cenário, objetivando expandir novas áreas de acumulação para o capital 

privado, a exemplo da educação, o governo FHC aprova vários instrumentos legais que 

regem, até os dias de hoje, a estrutura e organização do sistema educacional brasileiro. 

Durante a vigência de seus dois mandatos, FHC contou com o ministro da educação, com 

perfil economicista, Paulo Renato de Souza, de quem foi notoriedade o papel econômico da 

educação atrelado ao novo modelo de desenvolvimento, onde a base de sustentação e 

dinâmica é externo, fundamentada na importação de ciência e tecnologia. 

Sobre o governo FHC, Leher (2010) destaca que a ação do ministro Paulo Renato de 

Souza representou uma política pró-mercado, cuja tônica foi a desresponsabilização do 

governo com a educação básica e superior. A convergência com a agenda externa foi de tal 

ordem que garantiu o consenso em torno da perspectiva de que a educação deveria ser 

ampliada no ensino fundamental e na formação profissional estritamente técnica e as parcerias 

com o setor privado deveriam ser fomentadas em todos os níveis da educação. 

Com base nas estratégias articuladas no tripé da plataforma de política neoliberal, 

quais sejam: o aprofundamento da abertura comercial, a privatização de empresas e de 

serviços públicos e a desregulamentação das relações de trabalho – o capital mediado por 

FHC propõe significativas alterações na educação, que abarcam desde as políticas públicas 

educacionais ao funcionamento dos sistemas de ensino. 

Testemunhamos, mais uma vez, a ideologia salvacionista de outros governos, ser 

renovada pelo Estado neoliberal ao atribuir à educação o bônus e, ou, ônus na esfera 

econômica, política e social. 
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 Há uma ampla bibliografia que remonta ao período do Estado Novo, a partir do 

protagonismo que o Estado assume no processo de substituição das importações de matérias 

primas por produtos manufaturados no Brasil. Não cabendo no escopo desta pesquisa, aqui 

destacaremos apenas que a constituição de uma economia dependente demandava uma ampla 

transformação nos hábitos, costumes e padrões de consumo que impunham ao Brasil certo 

nível de desenvolvimento urbano-industrial próprio da economia capitalista internacional. 

Este é o pano de fundo que desencadeou uma série de mudanças no campo educacional, com 

vistas à formação do trabalhador de novo tipo no contexto de industrialização alavancada pelo 

Estado e pela burguesia industrial que se forjava no período. Serão as frações da burguesia 

industrial assombradas pela ameaça de uma mão de obra especializada, porém, politizada, que 

era importada de países de capitalismo central que, articuladas com o Estado, estabelecerão 

um pacto de responsabilidade em torno da formação profissional no Brasil. 

Dentre as principais políticas do Estado Novo para a educação da classe trabalhadora 

destacamos: o conjunto de leis orgânicas direcionadas ao ensino profissional que aprofundou 

a dualidade da educação brasileira ao estabelecer o ensino propedêutico para continuidade dos 

estudos de nível superior e o ensino profissionalizante para a inserção produtiva; a criação do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)
34

 e do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC) – instituições privadas com importante uso de recursos 

públicos, com o intuito de oferecer qualificação aligeirada para o trabalho
35

, e a criação da 

rede de escolas técnicas federais. 

Os serviços nacionais de aprendizagem e as instituições homólogas, ao longo da 

história brasileira, constituem-se importantes instrumentos de reprodução do trabalhador, 

sendo responsáveis por um aparato ideológico e de forte pressão sobre o Estado para a 

garantia dos interesses classistas das frações burguesas que as representam. Um exemplo 

dessa relevância é o fato dessas instituições haverem preservado suas atuações, mesmo com a 
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 Raul de Carvalho (1982) faz uma pertinente análise sobre a relação assistência social e educação no bojo das 

estratégias de conformação do trabalhador para reprodução ampliada do capital. O autor destaca a criação do 

SENAI no Estado Novo como uma expressão das políticas governamentais em prol da industrialização periférica 

brasileira e da amenização dos conflitos de classe. Ver: IAMAMOTO, M. & CARVALHO, R. Relações Sociais 

e Serviço Social no Brasil: esboço de uma interpretação histórico-metodológica. São Paulo: Cortez; Lima, Peru: 

CELATS, 1982. 
35

 Em conjunto com as instituições de assistência Serviço Social da Indústria (SESI) e Serviço Social do 

Comércio (SESC), cujo objetivo é regular a vida do trabalhador, mediante estratégias de assistência e lazer para 

suas famílias fora da esfera da produção, o SENAI e o SENAC passaram a compor o “Sistema S”, financiado 

pelos encargos sobre a folha de pagamento das empresas. Na década de 70, o SEBRAE (Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas) passa a compor a lista de instituições do Sistema S, e na década de 1990, 

foram incorporados o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), o SEST, o SENAT (Serviço Social 

do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) e o SESCOOP (Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Cooperativismo).  
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desarticulação da reforma educacional propiciada na ditadura militar. Nas últimas décadas, 

com o advento da crise do sistema metabólico do capital, o Sistema S, cujas fontes principais 

de financiamento são os encargos sobre a folha de pagamento dos trabalhadores estáveis, 

empreendem novas estratégias de apoio, sempre visando a uma maior participação do fundo 

público frente aos custos do empresariado.  

Na ditadura militar, a formação técnica da classe trabalhadora ganha outro sentido no 

interior da política de contenção da demanda por educação de nível superior, entendida como 

lócus de disseminação do pensamento crítico. A saída encontrada pela ditadura foi a 

valorização da formação técnica pela profissionalização obrigatória do ensino secundário 

(atual ensino médio), mediante a promulgação da Lei nº 5.692/71, que fixava Diretrizes e 

Bases para o ensino de 1º e 2º graus. 

No que se refere à rede federal, o legado da profissionalização compulsória 

representou a construção de uma identidade institucional de excelência das escolas técnicas e 

agrotécnicas, o que resultou no elitismo da oferta de ensino nessas instituições, percebida 

pelos estratos médios dos trabalhadores como uma alternativa para a continuidade dos 

estudos. 

A despeito de qualquer possível intenção de articular trabalho e educação pela 

profissionalização obrigatória do ensino médio, ou, ainda, de tentativa de rompimento com a 

dualidade educacional pela formação para o trabalho independe da origem da classe, na 

prática, a educação profissional no período da ditadura (1964-1985) permaneceu reproduzindo 

as desigualdades próprias da divisão sociotécnica do trabalho. Vale registrar que, diferente do 

que ocorre hoje com a criação dos Institutos Federais, a dualidade educacional estava 

expressa pela localização de diferentes tipos de escolas e distintas frações de classe, ou seja, 

permanece a dualidade histórica do sistema educacional brasileiro que coloca, de um lado, os 

filhos dos trabalhadores que devem seguir a formação técnica para o trabalho e, do outro, 

jovens que poderão seguir os estudos até a universidade. 

Com o cenário de mudanças estruturais próprias da natureza expansiva do capital e 

suas contradições expressas pela crise, a partir dos anos 1990 as respostas para a contínua 

reprodução do capital representadas pela reestruturação produtiva e reforma do Estado, 

especialmente no que tange ao ataque aos Estados de Bem-Estar Social, trarão reflexos 

importantes para a educação, que determinará novo significado às políticas implementadas 

sob o viés da Teoria do Capital Humano. Houve uma passagem da lógica da integração 
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baseada nas demandas de caráter coletivo em torno do desenvolvimento nacional para as 

aspirações individualizantes da formação para as competências com vistas à empregabilidade. 

Os anos de 1990 representaram um retrocesso no que concerne ao plano dos direitos 

sociais e subjetivos. Esse mesmo período é marcado por projetos em disputa: de um lado, 

setores que defendiam uma racionalidade privada no que tange às formas de gerir e pensar a 

educação e, de outro, as lutas dos movimentos sociais e intelectuais de esquerda que 

defendiam uma concepção politécnica da educação, sobretudo, no ensino médio, a defesa de 

uma escola unitária – nos termos de Gramsci. A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, aprovada em 1996, é um exemplo das tensões deflagradas na década de 1990, pois 

traduz ambiguidades, especialmente, no que se refere à educação profissional. 

Percebe-se que a tarefa de fixar diretrizes e bases da educação nacional, isto é, 

estabelecer metas e parâmetros de organização da educação a serem seguidos pela totalidade 

de uma nação determinada, implica compreender como a educação se constituiu e se 

desenvolveu historicamente de modo a se colocar como um problema de caráter nacional 

(SAVIANI, 2007, p. 01). 

Por isso, é necessário desvelar o caminho percorrido pela legislação a qual pressupõe 

os fundamentos, estruturas e normatização do sistema educacional brasileiro
36

. Caminho 

iniciado pelo processo de democratização liberal, quando a Constituição de 1988 determina à 

União competência para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional. 

Dermeval Saviani, um dos mais importantes representantes brasileiros da teoria 

marxista no âmbito educacional, iniciou a elaboração do projeto original
37

da nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Principais momentos na tramitação do projeto 

(SAVIANI, 2003, p.35-6): 

 

 • 1988 – o primeiro projeto, constituído pelo texto integral de Demerval 

Saviani com o Título IX ampliado de sete para 19 artigos, foi apresentado à Câmara 

Federal pelo deputado Octávio Elísio (PMDB-MG); 

 • dezembro de 1989 – o texto é relatado pelo deputado Jorge Hage (PSDB-

BA, depois PDT), com algumas emendas; 

 • 1992 – o senador Darcy Ribeiro (PDT-RJ) apresenta texto próprio no 

Senado, desconsiderando as negociações inconclusas na Câmara dos Deputados; 

 • 1993 – o projeto da Câmara é enviado ao senado; 

 • 1994 – a eleição de FHC traz nova composição de forças ao Congresso; 
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A trajetória da Nova LDB é descrita com rigor por SAVIANI, Demerval. A nova lei da educação: trajetória, 

limites e perspectivas. Campinas: Autores Associados, 2003. 
37

 Visando superar a formação reducionista para o trabalho, o projeto original tinha como cerne a noção de 

politecnia. 
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 • 1995 – Darcy Ribeiro apresenta novo substitutivo resultante dos acordos 

que vinha realizando com o governo FHC; 

 • 1996 – é aprovada a Lei no 9.394, em 20 de dezembro, apresentada como 

uma lei moderna que teria por norte o século XXI, em franca oposição ao suposto 

arcaísmo do projeto inicial. 

 

 No que diz respeito à elaboração da nova LDB promulgada em 1996, Saviani (2003) 

traça um panorama concernente aos seus antecedentes históricos. Dessa forma, para esse 

autor, tomando como recorte analítico a nossa primeira LDB – Lei 4.024 de 20 de Dezembro 

de 1961 e o debate de concepções travado ante os defensores da educação pública e os 

defensores da iniciativa privada, “pode-se concluir que o texto convertido em lei representou 

uma ‘solução de compromisso’ entre as principais correntes em disputa” (SAVIANI, 2003, 

p.18). Assim, 

 
(...) o texto aprovado não correspondeu plenamente às expectativas de nenhuma das 

partes envolvidas no processo. Foi, antes, uma solução de compromisso, uma 

resultante de concessões mútuas prevalecendo, pois, como vem sendo assinalado, a 

estratégia de conciliação. Daí porque não deixou de haver também aqueles que 

consideraram a lei então aprovada pelo Congresso Nacional como inócua (Idem, 

p.20). 

 

 O autor assinala que a Lei 4.024/61, primeira LDB, flexibilizou a estrutura do ensino, 

tornando possível que, após a conclusão de qualquer ramo de ensino médio, o aluno tivesse 

acesso, mediante vestibular, a alguma carreira do ensino superior. Da mesma forma, 

possibilitou o aproveitamento de estudos, quando por motivo de transferência, “de modo que 

determinado aluno pudesse se transferir de um ramo para o outro matriculando-se na mesma 

série ou na subsequente àquela em que fora aprovado no ramo que cursava anteriormente” 

(Idem, p.21). Ao contrário, o texto da referida Lei, numa clara posição conciliatória, 

estabeleceu que os recursos públicos “serão aplicados preferencialmente na manutenção e 

desenvolvimento do sistema público de ensino”. Não obstante, também regulou a concessão 

de bolsas e a cooperação financeira da União com estados, municípios e iniciativa privada sob 

a forma de subvenção, assistência técnica e financeira “para compra, construção ou reforma 

de prédios escolares e respectivas instalações e equipamentos” (SAVIANI, 2003, p.20).  

 Essas estratégias conciliatórias tentaram demarcar a acomodação de interesses, em 

períodos de intensas lutas de classe, representaram uma face das ações contrarrevolucionárias 

preventivas e prolongadas utilizadas pela fração burguesa no poder como resposta a qualquer 

movimento que objetivava ameaçar a manutenção da ordem estabelecida.  

 No tocante à educação, como bem assinalou Neves (2007, p.15), “a burguesia vai 

preventivamente redefinindo as bases de sua dominação, desenvolvendo estratégias de 
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educação do consenso”, quando procura atender demandas específicas dos mais diversos 

sujeitos políticos e coletivos e, ao mesmo tempo, manter intactas as diretrizes centrais da 

política educacional traçadas pelo bloco no poder.  

As mudanças implementadas seguiam recomendações preconizadas pelos acordos 

firmados entre o governo brasileiro e os Estados Unidos, denominados de Convênio MEC-

USAID.   

Concebida como estratégia de hegemonia, a intervenção da USAID na América 

Latina se processa de modo integrado, nos anos 60, em muitas áreas e sob três linhas 

de atuação: assistência técnica; assistência financeira, traduzida em recursos para 

financiamento de projeto e compra de equipamentos nos Estados Unidos; e 

assistência militar, concretizada através da vinda de consultores militares norte-

americanos ao Brasil e do treinamento de militares brasileiros nos Estados Unidos, 

assim como do fornecimento de equipamentos militares (FÁVERO, 1994, p.152).   

 

Vale dizer que, à educação foi creditada a tarefa para com o desenvolvimento do país, 

nesse caso, a concepção de educação para o desenvolvimento subordina-se a formação de 

“capital humano”, onde estreitam-se os laços entre educação e mercado de trabalho. 

Nos estudos de Gaudêncio Frigotto (2001) sobre as interseções da Teoria do Capital 

Humano no campo educacional, localizamos que essa teoria emergiu no contexto dos embates 

desenvolvimentistas do período pós II Guerra Mundial (1939 a 1945). No Brasil, sua 

repercussão se ascendeu no início dos anos de 1970, marcando profundamente a concepção da 

relação trabalho e educação. O conceito de Capital Humano, ideologicamente, construído no 

Brasil neste período, depositou na educação a grande responsabilidade para explicar e 

justificar as desigualdades sociais.  

Para Frigotto (2001), o conceito de Capital Humano encontra campo próprio para seu 

desenvolvimento no bojo das discussões sobre os fatores explicativos do crescimento 

econômico. Em suas palavras, “o enigma que se busca decifrar é: entender porque certas 

nações acumulam capital, riqueza e outras não” (FRIGOTTO, 2001, p.39). Ou seja, o 

resultado esperado era que as nações subdesenvolvidas que investissem em Capital Humano, 

entrariam em processo de desenvolvimento e se desenvolveriam. 

 Assim, a Teoria do Capital Humano enfatiza o papel da educação, entendida como 

fonte de habilidades e conhecimento, considerando-a o fator determinante da produtividade, 

base das diferenças nos salários, bem como, elemento decisivo para definir a posição e/ou 

status profissional dos indivíduos na sociedade capitalista. Em contrapartida, ignora fatos 

reais como a desigual distribuição de renda e de capital cultural, e ainda, considera como 

simples dados técnicos a hierarquização dos postos de trabalho e a individualização dos 
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salários praticada pelas empresas em função de supostos diferenciais de produtividade 

atribuídos ao nível da escolaridade. 

 A educação, condicionada pelas exigências de qualificação derivadas das novas 

tecnologias, é a variável explicativa fundamental do emprego. Os anos de escolarização 

servem como medida da qualificação, a qual é vista como o fator determinante da 

produtividade individual, cujas diferenças explicam níveis diferenciados de salários. Trata-se 

de um modelo funcionalista que focaliza a formação dos trabalhadores como forma de 

adequação da oferta de força de trabalho a uma demanda, supostamente mais elevada de 

qualificações por parte das empresas (TEIXEIRA, 2012, p. 192). 

 A recuperação do conceito de capital humano no âmbito dos processos de reforma do 

ensino é importante instrumento de análise para a síntese que ousamos alcançar acerca da 

concepção de educação, na particularidade das reformulações da educação profissional 

adensadas no governo Lula e que dão o tom na letra da Lei dos programas em curso no 

governo da presidente Dilma. 

No bojo da valorização do capital humano, o impacto na educação redundou em uma 

política de profissionalização compulsória advogada como importante estratégia para o 

desenvolvimento, bem como, na ampliação dos anos de escolaridade como perspectiva para 

uma maior e melhor qualificação dos trabalhadores. Além de abrir espaço para a investida da 

iniciativa privada nos processos de mercantilização da educação.  

Destaca-se que a Lei 5.692/1971, introduziu mudanças profundas na estrutura de 

ensino médio. Como observou Saviani (2003, p. 31) “instituiu-se um curso de segundo grau 

unificado, de caráter profissionalizante, albergando, ao menos como possibilidade, um leque 

amplo de habilitações profissionais”. 

Desta forma, a aspiração de caráter liberal que configurava a Lei nº 4.024/61 deu lugar 

a uma tendência tecnicista, não só na Lei da Reforma Universitária (Lei nº 5.540/68) como, 

também, na Reforma de Ensino de 1ºe 2º Graus, Lei nº5.692/71.  Na direção do modelo 

político e econômico da ditadura militar, estavam em jogo os seguintes objetivos para o 

ensino de 2º grau:  

 
A contenção da demanda de estudantes secundaristas ao ensino superior, que havia 

marcado fortemente a organização estudantil no final da década de 1960; a 

despolitização do ensino secundário, por meio de um currículo tecnicista; a 

preparação de força de trabalho qualificada para atender às demandas do 

desenvolvimento econômico que se anunciava com o crescimento obtido no “tempo 

do milagre”, o qual pretensamente anunciava o acesso do Brasil ao bloco do 1º 

mundo; essas demandas eram marcadas pelo surgimento de empresas de grande e 

médio porte, com organização taylorista/fordista, produção em massa de produtos 
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homogêneos, grandes plantas industriais, economia de escala, utilização de 

tecnologia intensiva de capital com base rígida, eletromecânica (KUENZER, 2007, 

p. 17). 

 

O que se objetivava era uma escola com ensino profissionalizante para todos, sem 

discriminação, terminando com a dualidade estrutural presente no sistema de ensino 

brasileiro. No entanto, a dicotomia ainda persistiu com a reforma – em lugar de ser resolvida, 

ao contrário, acaba por se legitimar, o que, de certa forma, era esperado. Frigotto (2005) 

apresenta duas razões: 

 
No primeiro caso, o ideário social mantinha o preceito de que o ensino técnico 

destinava-se aos filhos das classes trabalhadoras cujo horizonte era o mercado de 

trabalho, e não o ensino superior. No segundo caso, enquanto a Lei nº. 5692/71 

determinava que na carga horária mínima prevista para o ensino técnico de 2º. Grau 

(2.200 horas) houvesse a predominância da parte especial em relação à geral, a Lei 

7.044/82, ao extinguir a profissionalização compulsória, considerou que nos cursos 

não-profissionalizantes as 2.200 horas pudessem ser totalmente destinadas à 

formação geral. Com isto, os estudantes que cursavam o ensino técnico ficavam 

privados de uma formação básica plena que, por sua vez, predominava nos cursos 

propedêuticos, dando, àqueles que cursavam esses cursos, vantagens em relação às 

condições de acesso ao ensino superior e à cultura em geral (p.34). 

 

 

No contexto da “Nova República” e do término da ditadura militar, os anos de 1980 

trouxeram à tona as discussões em torno do que deveria ser um projeto nacional de educação 

e as transformações nesse campo representaram um reordenamento político diante dos velhos, 

porém travestidos de novos, interesses do capital.  

Segundo Saviani (2003) “a situação educacional configurada a partir das reformas 

instituídas pela ditadura militar logo tornou-se alvo da crítica dos educadores que 

crescentemente se organizavam em associações de diferentes tipos” (p. 33). Impôs-se cada 

vez mais a exigência de se modificar completamente o arcabouço da educação nacional. 

Desde os anos de 1970, os movimentos sociais e sindicais pressionavam por uma 

abertura política que viabilizasse um processo de mudança em toda a estrutura do Estado, no 

regime político e na economia pautados por um horizonte de abertura democrática que se 

assentasse em uma ativa participação popular. A luta pela viabilização da construção de 

canais de participação ampliados colocou na cena política dos processos de abertura 

democrática, a ação de vários sujeitos coletivos e individuais, tais como: operários, 

estudantes, intelectuais de esquerda, entidades de classe, parlamentares de oposição. 

 

Em meados dos anos 1980, a crítica educacional apontava para a necessidade de 

modificar a forma de organização da educação brasileira, fragmentada pela 

municipalização e pela estadualização, e pela quase nula participação da União na 

garantia de condições de financiamento da educação básica, tendências que haviam 

se aprofundado na ditadura. Concretamente, o governo empresarial militar aumentou 
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a oferta escolar, expandindo o ensino fundamental, mas o fez a partir da lógica de 

que os filhos dos trabalhadores deveriam receber uma educação mais rudimentar. 

(LEHER, 2010, p.30) 

 

O que muitos educadores almejavam alcançar era uma escola de caráter unitário, mas 

isso só seria possível por meio da defesa de um sistema nacional de educação e pela definição 

do dever do Estado em assegurar a educação a todos os cidadãos como um direito 

fundamental. 

Cabe ressaltar que, antes da denominada ‘era FHC’, em especial nos anos de 1980, o 

Brasil experimentou um rico processo de luta, marcado por debates na busca da 

redemocratização. Podemos dizer que a autonomia universitária e a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, ao serem alçadas a preceitos constitucionais, marcaram um 

momento de imenso significado para a universidade brasileira. Porém, tais conquistas não 

lograram êxito permanente em suas propostas, pois se tornaram alvo da ofensiva neoliberal. O 

objetivo foi atingir frontalmente o Estado social, difundindo o ethos neoliberal também na 

agenda educacional. 

A abertura política dos anos 1980 representava a possibilidade de manutenção da 

hegemonia do grande capital, mas abria possibilidades ao movimento de resistência na 

educação. Em meados nos anos 1980 a comunidade educacional brasileira se mobilizou 

fortemente.
38

 No final de 1987, o país experimentava mudanças qualitativamente importantes 

no processo produtivo, demandando políticas educacionais afinadas com a sua condição 

subordinada frente ao capitalismo internacional. 

Fernando Collor de Mello foi o primeiro governo a assumir plenamente a agenda 

neoliberal. Em seguida, veio Itamar Franco com um mandato-tampão de pouca duração e 

consistência. Eis que surge a figura daquele que colocaria em prática as proposta neoliberais 

bem como a aplicabilidade da agenda do Consenso, Fernando Henrique Cardoso.  

Seu governo é marcado pela abertura econômica acrescida das privatizações e da forte 

entrada de capital estrangeiro, o que provocou profunda mudança no perfil econômico do 

país. A consequência da reestruturação neoliberal para o mundo do trabalho é imensa. A 

flexibilização e a desregulamentação do trabalho causam graves sequelas para o conjunto da 

população que vive do trabalho. Trata-se de ajustar o sistema educacional a essa força de 
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Desde meados de 1970, a comunidade educacional já vinha utilizando vários instrumentos a fim de formular 

diagnósticos, denúncias e propostas para a educação. A Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Educação (ANPED), Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior (ANDES) e Centro de Estudos 

Educação e Sociedade (CEDES) uniam-se para promover a série de conferências brasileiras de educação, sendo 

a primeira delas, a I CBE, em 1980. 
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trabalho precarizada. É neste contexto que Cardoso altera em profundidade toda a educação 

brasileira.  

Esse desmonte se deu por meio da adoção de preceitos neoliberais que tomaram 

forma, especialmente num programa de reformas que levou à redução do aparato institucional 

e dos gastos sociais do Estado e, nesse sentido, ao redimensionamento e à reorientação 

restritiva da política social. 

Um projeto educacional ajustado à agenda neoliberal, ou seja, a política de 

reconfiguração sistêmica da educação brasileira se deu no sentido de adequá-la à nova 

estrutura produtiva do país. Sua prioridade não era a elevação da formação cultural e 

científica dos trabalhadores e sim a expansão do ensino elementar e frear o crescimento das 

universidades públicas (LEHER, 2010). 

Os docentes passaram a ser concebidos como obstáculos à eficiência do sistema. O 

MEC criou instrumentos para aprofundar a heteronomia do trabalho docente e, por 

consequência, a expropriação do conhecimento dos professores (substituição tecnológica). O 

direito à educação foi reconhecido, mas não o direito ao padrão unitário de qualidade. A 

educação adaptada aos “pobres” cumpria, assim, sua função ideológica no escopo da 

globalização.  

O processo de reforma educacional empreendido na década de 1990 foi concebido 

como fenômeno histórico e social, enquanto uma proposta de um projeto contextualizado nos 

marcos da ordem econômica internacional e da adaptação do governo brasileiro à nova 

concepção de Estado, que tem como resultado a desconstrução dos compromissos políticos e 

sociais firmados pelo Estado na Constituição de 1988.  

No cenário educacional, conserva-se o conflito entre duas frentes, uma são os 

defensores da politecnia, tendo o trabalho como princípio educativo, enxergavam na escola 

técnica o germe da escola unitária e outra são os defensores da educação submetida à logica 

da prestação de serviços, ou seja, a lógica de mercado. 

A tentativa de construção de uma política educacional mais democrática ganhou 

expressão a partir do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, que combinava esforços, 

por meio de entidades de profissionais de educação e de outros setores organizados. Assim, 

realizou-se em 1986, em Goiânia, a IV Conferência Brasileira de Educação, cujo tema foi “A 

Educação e a Constituinte”, que resultou na Carta de Goiânia, que viria introduzir propostas 

dos educadores no capítulo da Constituição referido à educação. 
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O centro desses debates foi canalizado pelo processo constituinte e, em seguida, pela 

elaboração da nova Constituição (1988). Poderíamos arriscar afirmar que o capítulo 

da ordem econômico-social incorporou amplas teses do projeto de desenvolvimento 

‘nacional-popular’ e logrou ganhos significativos na afirmação de direitos 

econômicos, sociais e subjetivos. É nesse contexto que os educadores, mediante suas 

instituições científicas, culturais, sindicais e políticas, que resistiram no período 

ditatorial, protagonizam inúmeras experiências em prefeituras e depois em alguns 

estados, como demonstra detalhadamente Cunha (1991)137, e iniciam a construção 

do projeto da Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e do Plano 

Nacional de Educação (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p. 104). 

 

O que se pretendia era a construção de uma nova legislação educacional que 

reordenasse todos os níveis de ensino e o projeto educacional era o limiar de sua efetivação. 

Submetido às várias discussões, o projeto original apresentado por Elísio sofreu significativas 

alterações. 

É evidente haver um descompasso entre a proposta da educação politécnica – que visa 

à preparação de um trabalhador que transcende à figura do executor de tarefas – e a 

concepção de educação que busca suprir as demandas do mercado e essa perspectiva de 

formação integral perde força em função do embate entre educação pública e educação 

privada. 

Os debates em torno da Lei adquiriram novos rumos. O projeto original de Octávio 

Elísio foi se descaracterizando com a apresentação, em 1992, de um substitutivo para o 

projeto de LDB elaborado pelo senador Darcy Ribeiro. E se consolidou, uma vez mais, a 

dualidade entre a última etapa da educação básica, que passa a denominar-se ensino médio e a 

educação profissional. 

A trajetória da LDB no país e a sua relação orgânica à Reforma da Educação ilustram 

a ideia de uma proposta que se dá no movimento histórico envolvendo diversos atores sociais 

e interesses de classe. Os processos pelos quais a LDB passou no Brasil, inclusive no cenário 

do Congresso Nacional diante de determinada conjuntura, resultou numa política de educação. 

O governo FHC, estrategicamente, incorporou na legislação algumas reinvindicações. No 

entanto, ressignificou e adulterou o verdadeiro sentido do conteúdo das lutas, de forma que: 

capacitação dos professores foi traduzida como profissionalização; participação da 

sociedade civil como articulação com empresários e ONGS; descentralização como 

desconcentração da responsabilidade do Estado; autonomia como liberdade de 

captação de recursos; igualdade como equidade; cidadania crítica como cidadania 

produtiva; formação do cidadão como atendimento ao cliente; melhoria da qualidade 

como adequação ao mercado, e, finalmente, o aluno foi transformado em 

consumidor (SHIROMA, MORAES e EVANGELISTA, 2002,  p. 44). 

 

 A LDB aprovada em 1996 contribuiu para alicerçar as bases para as reformas 

educacionais que viriam a ser implantadas no Brasil ao final dos anos de 1990, período que a 

reforma da educação profissional no governo Lula se inscreve. 
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 A LDB, nº 9.394/96, e demais instrumentos legais correlatos, ao combinar 

centralização das decisões com descentralização das ações e das responsabilidades de 

execução, imprimiram às políticas públicas, no campo da educação, um tom acentuadamente 

pulverizado e compensatório. Numa lógica que redefiniu não só o caráter universal da 

educação estabelecido na Constituição, como também o caráter do financiamento público e do 

conteúdo da ação governamental, passando a priorizar estratégias de focalização em grupos de 

extrema pobreza. 

 Com o cenário de mudanças estruturais próprias da natureza expansiva do capital e 

suas contradições expressas pela crise, a partir dos anos 1990 as respostas para a contínua 

reprodução do capital representadas pela reestruturação produtiva e reforma do Estado, 

especialmente no que se refere ao ataque aos Estados de Bem-Estar Social, trarão reflexos 

importantes para a educação. Assim, as reformas educacionais dos anos de 1990 apresentam a 

mesma racionalidade da reforma do Estado brasileiro. 

 Nesta perspectiva, a reforma do ensino médio e profissional do governo FHC, tais 

como inúmeras outras reformas que têm configurado as políticas educacionais, anuncia como 

um de seus objetivos prioritários a melhoria da oferta educacional e sua adequação às novas 

demandas econômicas e sociais da sociedade globalizada, condutora de novos padrões de 

produtividade e competitividade. 

 Segundo Cunha (2000), o período também foi caracterizado pela ótica tecnicista 

adotada pelo governo FHC para a educação profissional, que foi representada por três 

estratégias principais, sendo a primeira delas a intensificação da cefetização
39

 das escolas 

técnicas federais. Já a segunda consiste na separação do ensino médio de base propedêutica do 

ensino técnico com a promulgação do Decreto nº 2.208/97, que estabeleceu que o ensino 

técnico fosse ministrado mediante matrículas concomitantes ou subsequentes ao ensino médio 

de formação geral. Por fim, a terceira foi a oferta de cursos de qualificação do trabalhador sob 

a responsabilidade do Ministério do Trabalho, alijados do compromisso com o acesso à 

educação e a elevação da escolaridade.  

 A primeira orientação revela o esvaziamento da universidade e da pesquisa com o 

sentido público para uma política de organização do ensino superior centrada no conceito da 

universidade tecnológica, uma clara adequação de currículos e dinâmicas organizacionais ao 

                                                           
39

 A “cefetização” foi um termo utilizado por Luiz Antônio Cunha (2000), dentre outros autores da área de 

Educação, para delimitar o processo de passagem das Escolas Técnicas Federais Tecnológicas para os Centros 

Federais de Educação Tecnológica (CEFET), cuja principal mudança foi a incorporação do ensino superior 

nestas unidades de ensino da rede federal de educação. 
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tempo da produção. Acompanhando os processos de abertura política e redemocratização, a 

Lei nº 6.545/78 transformou as escolas técnicas federais do Rio de Janeiro, Minas Gerais e 

Paraná em Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET). A cefetização das escolas 

técnicas federais já demarcava, no período de sua institucionalização, uma tentativa de 

mudança na relação da oferta da educação técnica, pois demandou a incorporação do ensino 

superior, mediante a oferta de cursos tecnológicos. A ideia era ministrar cursos superiores 

orientados para uma formação especializada, flexível e subordinada às tendências de mercado. 

Cunha (2000) considera que a cefetização significou uma desvalorização dessas instituições 

“pela sua situação apartada da universidade (sem adjetivos), quer dizer, mais uma forma pela 

qual se processa a reprodução ampliada da dualidade educacional brasileira” (Id., Ibid., p. 

211). 

 A oferta dos cursos tecnológicos no governo de FHC apresentou formação mais curta 

e uma orientação de pesquisa aplicada à inovação nos processos produtivos. Correspondia às 

políticas neoliberais, ao discurso em defesa da flexibilização das relações de trabalho e à 

subordinação da produção científica brasileira à periferia no contexto do capital-imperialismo. 

 A reatualização da reforma da educação profissional do Estado Novo imposta pelo 

Decreto nº 2.208/97 corresponde à máxima marxista da história se repetindo não só como 

tragédia, mas como farsa (MARX, 1997). A (contra) reforma de FHC aprofundou a dicotomia 

entre inserção produtiva imediata para a maioria dos trabalhadores e a continuidade dos 

estudos para a burguesia, porém, em um cenário onde a internacionalização da exploração do 

trabalho pelo capital demandava, e ainda demanda, patamares cada vez mais altos de 

escolarização como via de concorrência da força de trabalho, dada a impossibilidade de pleno 

emprego no contexto de reestruturação produtiva e precarização das relações trabalhistas. 

 A última estratégia do governo FHC aqui destacada tem o sentido similar ao da 

segunda – garantir ao trabalhador o domínio de conhecimentos funcionais às demandas da 

produção, alijadas de uma formação mais ampliada. Cunha (2005) faz um resgate das tensões 

entre o Ministério da Educação (MEC) e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) na 

gestão de FHC, sinalizando que a omissão do primeiro Ministério com a formação do 

trabalhador decorrerá na tomada de responsabilidade do segundo frente a este desafio de 

monta. O Ministério do Trabalho e Emprego priorizará a oferta de cursos de qualificação para 

setores da economia e estratos de classe historicamente desprestigiados do tipo de formação 

profissional preconizada pelo ensino de mote industrial – desempregados e subempregados de 

baixa escolaridade. Dividindo as responsabilidades com sindicatos e diversas instituições de 



78 
 

 
 

caráter privado (associações, instituições filantrópicas, ONGs, organizações do Sistema S, 

etc.), o Ministério do Trabalho protagonizará as estratégias de educação para o trabalho em 

tempos de reestruturação produtiva, mediante o uso de recursos derivados do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT), visando à oferta de cursos de qualificação. 

 Neste contexto, a LDB/96 publicada em consonância com o ideário neoliberal de 

valorização dos mecanismos de mercado, descentralização, privatização, desregulamentação 

das leis trabalhistas, “é uma ‘LDB minimalista’, compatível com o Estado mínimo” 

(SAVIANI, 2003, p. 200). 

 
Certamente essa via foi escolhida para afastar as pressões das forças organizadas que 

atuavam junto ou sobre o Parlamento de modo a deixar o caminho livre para a 

apresentação e aprovação de reformas pontuais, tópicas, localizadas, traduzidas em 

medidas como o denominado ‘Fundo de Valorização do Magistério’, os ‘Parâmetros 

Curriculares Nacionais’, a lei de reforma do ensino profissional e técnico, a emenda 

constitucional relativa à autonomia universitária, além de outras como os 

mecanismos de avaliação mediante provas aplicadas aos alunos do ensino 

fundamental e médio e o ‘provão’ para os universitários (SAVIANI, 2003, p. 200). 

 

 Em suma, a educação profissional que deveria ser uma modalidade da educação 

básica, nos termos da LDB/96 acabou por se constituir em sistema paralelo. Isto é, o Decreto 

nº 2.208/97 intensificou a dualidade educacional à medida que impôs ao ensino técnico um 

conteúdo restrito, direcionado exclusivamente para instrumentalização produtiva, sendo, 

portanto, uma medida que traduz a hegemonia burguesa no que tange à relação trabalho e 

educação – garantiria ao trabalhador o domínio de conhecimentos funcionais às demandas da 

produção, alijadas de uma formação mais ampliada. 

 
Essa reforma constituiu-se em um ajuste conservador, que retrocede aos anos 40, 

quando a dualidade estrutural, agora revigorada, estabelecia uma trajetória para os 

intelectuais e outra para os trabalhadores, entendendo-se que essas funções eram 

atribuídas com base na origem de classe. Mesmo considerando que a universalização 

da educação básica vem sendo defendida de forma unânime por distintos atores 

sociais, que a formação para o trabalho anterior a ela é precoce e precária, e que o 

Primeiro Mundo já resolveu esse estágio, é preciso levar em conta as peculiaridades 

do caso brasileiro, onde a inexistência de dotação orçamentária ainda se mantém e 

apenas 25% dos jovens em idade de Ensino Médio são atendidos (KUENZER, 2007, 

p. 98). 

 

 Tal decreto configurou uma proposta que separa a formação acadêmica da Educação 

Profissional, aproximando-se muito mais dos interesses imediatistas dos empresários e das 

recomendações dos órgãos internacionais do que das perspectivas democratizantes inerentes 

aos projetos defendidos pelas entidades da sociedade civil. 
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 A articulação dos conhecimentos acadêmicos com as mudanças tecnológicas, políticas 

e econômicas é uma demanda de todos os que se preocupam em garantir que a escola seja 

contemporânea aos movimentos existentes na sociedade. Todavia, se esta articulação ficar 

restrita a pequenos estratos sociais e a uma modalidade específica do ensino poderá ampliar as 

desigualdades. A dualidade estrutural, contida na proposta de reformulação do ensino, acaba 

negando a perspectiva de a escola ser um espaço para a formação integral, capaz de garantir 

uma articulação entre o fazer e o pensar. 

 Considerando o percurso histórico de elaboração da lei, podemos afirmar “(...) todas as 

medidas do governo Fernando Henrique no campo da educação independem da LDB. 

Respondem à lógica dos ajustes econômicos (...)” (FRIGOTTO, 2000, p.122). Assim, as 

reformulações em curso na educação profissional inscrevem-se a um contínuo e histórico 

processo de conversão da educação pública a um padrão de aprofundamento da dependência e 

da heteronomia cultural (LEHER, 2010). 

Dessa forma, a concepção de educação tecnológica com sua proposta de cursos 

aligeirados e de conteúdos fragmentados, na realidade concreta, tem a finalidade de formar o 

“cidadão produtivo” com vistas ao mercado, “no qual o termo produtivo se refere ao 

trabalhador mais capaz de gerar mais-valia — o que significa submeter-se às exigências do 

capital que vão ao sentido da subordinação e não da participação para o desenvolvimento de 

todas as suas potencialidades” (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2006, p.63). 

As políticas adotadas na década de 1990 e início dos anos 2000 para a educação 

profissional não expressaram mudanças significativas na materialidade das condições de vida 

da classe trabalhadora, mas tiveram um impacto relevante nas formas de pensar a educação na 

contemporaneidade. 

A pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em 2010, coordenada pelo 

economista Marcelo Néri, A Educação Profissional e Você no Mercado de Trabalho, 

corroboram nosso argumento. Com base nas fontes da Pesquisa Mensal de Emprego (PME – 

IBGE), da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF – IBGE), da Pesquisa Nacional de 

Amostra por Domicílio (PNAD – IBGE), do Indicador de Insalubridade Ambiental (ISA – 

São Paulo), do Censo Escolar e do Cadastro Social Único, a pesquisa vai quantificar o 

impacto das ofertas de formação profissional no nível da qualificação profissional, do ensino 

médio técnico e do curso superior tecnológico.  

Os dados revelam que 19,7% da população em idade ativa, estimada no universo de 

154 milhões de brasileiros de 10 anos ou mais de idade, havia realizado curso de educação 
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profissional. O que significa dizer que 80,28% não frequentaram curso de educação 

profissional em nenhum nível. Dos 19,7% com curso de educação profissional, 16,07% 

realizaram curso de qualificação, 3,54% curso técnico de nível médio e 0,1% de graduação 

tecnológica, o que revela a supremacia da frequência aos cursos aligeirados e direcionados 

aos trabalhadores de baixa escolaridade. 

A média nacional de pessoas que trabalham ou já trabalharam na área do curso de 

educação profissional realizado é de 48,7%. Ou seja, em média, no Brasil, um pouco mais da 

metade das pessoas que realizaram curso de educação profissional não trabalham ou nunca 

trabalharam na área que estudaram (51,3%). 

Os caminhos adotados para a investigação reafirmam o diagnóstico sobre a educação 

brasileira já sinalizado pelos governos, pelas lideranças empresariais nacionais e 

transnacionais, pelos intelectuais orgânicos do capital, pelos intelectuais orgânicos dos 

trabalhadores e pelos movimentos sociais e estudantis: o Brasil é um país marcado por 

desigualdades educacionais.  

No Brasil, o aumento dos anos de estudos segue acompanhado por outros indicadores 

educacionais que apresentam melhorias tímidas como é o caso dos indicadores de distorção 

idade-série. Conforme dados da série histórica organizada pelo IBGE, com base nos 

indicadores do INEP, as taxas de distorção idade-série no ensino fundamental e no ensino 

médio permanecem altas. No ensino fundamental, apesar das flutuações, a taxa decresceu de 

28,6% no ano de 2006 para 23,6% no ano de 2010. Entretanto, a distância relativa entre os 

dois anos de referência não pode ser considerada significativa. No ensino médio, a taxa de 

distorção idade-série é ainda maior, respondendo por 37,8% em 2010. 

Por outro lado, as disputas do fundo público na contemporaneidade marcadas ora pelo 

economicismo da educação, ora por um amplo processo de mercantilização do ensino, 

reduzem a margem das possibilidades de construção de um processo contra-hegemônico de 

educação que culmine na oferta de educação pública, gratuita e de qualidade para o conjunto 

da classe trabalhadora. 

O resultado da crescente hegemonia que exerce o capital no direcionamento das 

políticas educacionais no Brasil é a resposta às desigualdades, mediante mecanismos 

correcionais que apontam para a propagação em larga escala da formação para o trabalho 

simples. 

O Relatório de Observação nº 4, intitulado As desigualdades na escolarização no 

Brasil, elaborado pela equipe técnica do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 
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(CDES)
40

, ligado à Presidência da República, é uma expressão do pensamento hegemônico 

sobre os rumos da educação dos trabalhadores no Brasil. Para desenhar as recomendações 

para a educação da juventude, oriunda de famílias de trabalhadores precarizados e 

subproletários, o relatório do CDES reúne dados sobre a matriz educacional brasileira com 

base nos dados do IBGE/PNAD, do Censo da Educação Básica, dos exames nacionais (IDEB 

e SAEB). 

Dentre os problemas apresentados sobre a distorção idade-série, diferenças regionais 

de acesso à educação, baixos indicadores de anos de estudos e outros flagrantes das 

desigualdades educacionais, o documento apresenta questões referentes à relação da 

juventude brasileira com a educação e o trabalho. 

Um dos indicadores apontados que revelam o sucesso na escolarização da educação 

básica é o número de pessoas da faixa etária entre 18 e 24 anos que concluíram o ensino 

médio. Neste aspecto, o relatório reconhece um aumento de 4,5% da população entre 2005 e 

2009, segundo dados da PNAD (2009), embora que essa taxa ainda não corresponda a 40% de 

jovens. Como um dos vetores da não escolarização dos jovens, o documento aponta ser o 

indicador de abandono precoce um importante instrumento de aferição do insucesso 

educacional. O documento sinaliza que a média brasileira responde por 32,5% de jovens que 

não frequentam a escola e não alcançaram 11 anos de estudo. 

Na relação entre trabalho e estudo, em 2009, 46,7% da população jovem só trabalhava, 

enquanto 14,5% só estudava. Os jovens que trabalham e estudam respondiam por 15,6% da 

população entre 18 e 24 anos. 

Diante disso, os conselheiros do CDES apontam como saída, das desigualdades 

educacionais e sociais, a educação profissional para acesso ao emprego, pela via dos cursos 

aligeirados e sem o compromisso de elevação da escolaridade. O que explica a subsunção da 

atual política de educação profissional e tecnológica no Brasil ao modelo do PRONATEC – 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, principal programa de educação 

profissional do governo Dilma.  
                                                           
40

 O CDES compõe um dos órgãos de assessoramento direto à Presidência da República, criado pela Lei nº 

10.683/2003, cuja composição é formada por representantes de grupos empresariais de diversos ramos 

econômicos; membros de federações empresariais e sindicatos patronais; representantes de organizações sem 

fins lucrativos; representantes de centrais sindicais, sindicatos e outras organizações de trabalhadores e 

movimentos sociais. Pela composição majoritária de empresas, sindicatos patronais e federações empresariais, a 

correlação de forças do CDES representa um espaço político-econômico importante para as frações burguesas 

brasileiras. O CDES constitui hoje um dos principais aparelhos privados de hegemonia, com forte inflexão sobre 

as políticas de educação, sobretudo, porque possuem assento no Conselho de diversas empresas do ramo 

educacional. 
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Dessa forma, justificamos nosso estudo com base em Leher (2010), uma vez que 

“recuperar determinadas políticas educacionais do governo Cardoso é indispensável para que 

fique claro o contexto em que foram forjadas as políticas de Lula da Silva” (p. 373). O autor 

conduz o leitor a analisar os governos FHC, Lula e Dilma em suas particularidades, 

compreendê-las em suas linhas gerais, é parte da análise histórica. Entretanto, indica que suas 

diferenças não elidem a essência do projeto para a educação brasileira hoje, marcado pelo 

signo do empresariamento. 

O legado das políticas educacionais no governo FHC representou, nos termos do autor, 

um verdadeiro apartheid educacional, o que aprofundou as esperanças em torno da posse do 

ex-presidente Lula no ano de 2003, sobretudo, porque intelectuais e militantes ligados ao PT 

tiveram papel fundamental nas lutas da esquerda brasileira em prol da democratização da 

educação pública. A despeito das esperanças, o documento Carta ao povo brasileiro, forjado 

pelo comitê de campanha às vésperas da eleição de Lula em 2002, representou o pacto 

estabelecido com as diversas frações das burguesias locais (e internacionais) para a 

preservação das orientações macroeconômicas do governo neoliberal de FHC e, ademais, o 

compromisso com as reformas historicamente demandadas pelo capital (tributária, 

previdenciária, trabalhista, etc.). 

 
A afirmação de que, se eleito, manteria os fundamentos macroeconômicos 

neoliberais, respeitaria os contratos, manteria a chamada responsabilidade fiscal 

tornou a alternativa Lula da Silva uma opção seriamente cogitada pelos setores 

dominantes mais internacionalizados. A Carta aos Brasileiros – um documento-

compromisso elaborado em nome de Lula da Silva poucas semanas antes das 

eleições de 2002 para fortalecer a confiança da alta finança e das corporações 

reunidas na Câmara de Comércio Brasil – Estados Unidos, na Fiesp e na Federação 

Brasileira de Bancos, entre outros grupos de interesse – confirmava que as inflexões 

na agenda, visíveis na despolitizada campanha publicitária, eram mais do que 

formais. Na Carta, Lula da Silva assumia o compromisso de manter a agenda 

macroeconômica em curso no governo Cardoso, respeitando os contratos elaborados 

no período de neoliberalismo duro (LEHER, 2010, p. 52-3). 

 

 As frações burguesas brasileiras organizaram um bloco de disputa pela hegemonia no 

governo Lula que garantiu a direção do governo em diferentes campos, aqui em destaque o 

campo da educação. 

 Um dos principais marcos foi a criação de um “aparelho privado de hegemonia” que 

articulou diversos interesses, travestido como mecanismo de participação da “sociedade 

civil”: o movimento Compromisso Todos pela Educação, criado em 2006 por uma articulação 

de empresários e intelectuais orgânicos do capital.  

 Um dos “ganhos” mais expressivos da mobilização das frações burguesas no Brasil foi 

o lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), acompanhado da averbação 
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do Decreto nº 6.094/2007, que dispõe sobre a implementação do Plano de Metas do 

Compromisso Todos pela Educação durante a gestão do então Ministro da Educação 

Fernando Haddad. Cabe acrescentar que os dois instrumentos normativos foram criados como 

resultado da mobilização do empresariado com a participação da UNICEF e da UNESCO, 

organismos multilaterais indutores de políticas púbicas em países de economia periférica. 

 Com relação ao PDE, Saviani (2007) problematiza o lançamento do Plano no governo 

Lula, destacando que este fora criado ainda sob a vigência do Plano Nacional de Educação 

(PNE), aprovado pelo Congresso Nacional em janeiro de 2001 na gestão de Fernando 

Henrique Cardoso. Esperava-se que sendo o Partido dos Trabalhadores (PT) um dos 

principais protagonistas de oposição aos descaminhos do Plano Nacional de Educação (PNE), 

que sofreu novos vetos do então presidente no que dizia respeito essencialmente ao 

financiamento das metas preconizadas pelo Plano – dentre elas a meta de 10% do Produto 

Interno Bruto para a educação –, ao assumir, revogaria os vetos que tornaram o Plano 

inviável. No entanto, o governo Lula ignora o PNE e lança o PDE sem avançar na delimitação 

de condições estruturais para o investimento em educação. 

 Saviani (2007) ressalta a relação orgânica que o PDE tem com os pactos estabelecidos 

pela agenda Compromisso Todos pela Educação. O curioso é que até a denominação de plano 

de desenvolvimento foi produto das sínteses conclusivas do Compromisso. Segundo o autor, a 

aproximação do PT com o empresariado deu o tom do PDE, afastando o governo Lula do 

debate com suas bases originais de diálogo na luta pela educação. 

 A concepção de desenvolvimento da educação é refutada quando observamos a 

participação do fundo público. Ângela Siqueira (2009) sinaliza que o governo Lula não 

resolveu um dos motes principais que caracterizam o governo FHC como uma gestão de corte 

neoliberal: o financiamento da educação. 

 O PDE foi lançado em conjunto com o Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, 

referente ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, que prevê a colaboração do 

governo federal com estados e municípios, mediante assessoria técnica e financeira para 

mobilização do que consideram ser estratégias centrais para a melhoria da educação básica, 

ou seja, para o cumprimento das 28 metas do plano. 

 O Decreto nº 6.097/07, reiterando os objetivos do PDE, apresenta estratégias para a 

melhoria da educação básica centradas na ideia de que os problemas da educação brasileira 

referem-se à má gestão dos recursos e dos processos administrativo-pedagógicos, ausência de 

mecanismos de avaliação e progressão do professor baseados no mérito e insuficiente 
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qualificação do professor. Para enfrentamento dos “problemas da educação” indicados pelo 

PDE e pelo Decreto nº 6.094/07, justificam-se parcerias público-privadas em prol de 

melhorias na educação básica que representam um campo lucrativo para o empresariado. 

 Se no campo da educação básica o empresariamento está presente na influência dos 

modelos de gestão da política educacional e pela contratação de produtos e tecnologias de 

aprendizagem, no campo da educação profissional, do ensino médio técnico e do ensino 

superior, o empresariamento e a privatização ocorrem pela oferta de vouchers aos alunos da 

iniciativa privada, subsídios e isenções fiscais para os empresários da educação. Os modelos 

são o PROUNI (Programa Universidade para Todos), programa do governo Lula, que consiste 

no acordo de oferta de gratuidade de vagas nas instituições privadas de ensino superior em 

troca de renúncia fiscal aos empresários; e o PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego), oferta de educação de nível fundamental e médio, sem o 

compromisso de elevação da escolaridade, que propicia hoje a base do mercado da formação 

na educação profissional (LIMA, 2012). 

 A ascensão de um governo de esquerda parecia revelar a incorporação das bandeiras 

de luta dos movimentos sociais da educação e um rompimento com as tradicionais políticas 

de separação de uma educação para o “trabalho simples” e uma educação para o “trabalho 

complexo”. Da mesma forma, parecia traduzir o compromisso com a oferta das bandeiras 

populares que marcaram as lutas em defesa da tríade educação pública, gratuita e de 

qualidade. Porém, no caso da política de educação profissional e tecnológica, o governo Lula 

demonstrou sua face controvertida, pois atendeu as reinvindicações pela revogação do 

Decreto nº 2.208/97 e pela formação do trabalhador com elevação da escolaridade, no entanto, 

lançou programas que reforçam a dualidade no interior do sistema educacional.  

 Apesar de inicialmente ter como horizonte da educação profissional a formação que 

integre base propedêutica e educação técnica na rede pública federal, o governo Lula foi 

responsável pela construção das bases para a focalização e o empresariamento da educação 

propiciados pelo atual Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – 

PRONATEC – na atual gestão de Dilma Roussef. 

 As ofertas educativas de educação profissional paralelas à educação básica foram 

geridas por Ministérios distintos do MEC, com prioridade do Ministério do Trabalho e 

Emprego, após a criação do Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador. – o PLANFOR. 

Implementado pela Secretaria de Formação Profissional do Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE/SEFOR) em 2006, o PLANFOR foi uma iniciativa de centralização de diretrizes gerais 
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para o repasse de recursos do FAT com vistas à oferta descentralizada de cursos de 

qualificação e requalificação do trabalhador. Cabia ao Estado a regulação da oferta, contudo, 

a execução ficava a cargo da “sociedade civil”, representada por diversos organismos públicos 

e privados. O objetivo principal do PLANFOR era a educação para o acesso e manutenção do 

emprego no contexto da modernização tecnológica, a partir de uma meta gradual de 

qualificação e requalificação que atingisse ao menos 20% da população economicamente 

ativa. 

 As características centrais do PLANFOR, segundo Ventura (2001) podem ser 

sintetizadas nos seguintes aspectos: a) o empresariamento expresso pela vinculação da 

proposta ao ideário da Confederação Nacional da Indústria (CNI); b) a privatização da oferta 

pela transferência de responsabilidade da educação dos trabalhadores do Estado para a 

iniciativa privada, com especial repasse para os sindicatos, organizações do Sistema Nacional 

de Aprendizagem e instituições homólogas; c) a precarização da oferta educativa para o 

trabalhador semiescolarizado, dado que os cursos tinham carga horária média de 100h, com 

custo médio inferior a R$ 200,00 por aluno; d) a não atenção às demandas educacionais 

brasileiras pela oferta centrada nas habilidades básicas para inserção periférica dos 

trabalhadores no processo de produção. 

 O PLANFOR é uma das expressões do que consideramos o aspecto mais relevante das 

estratégias para a educação no governo FHC, que constitui a engenharia que resultou em 

regulações em todos os níveis da educação, inclusive, a educação profissional. Como destaca 

Leher (2010), o avanço do projeto educacional de corte neoliberal pode ser ilustrado na vitória 

das disputas em torno da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), do Plano Nacional de 

Educação (PNE), na definição de parâmetros curriculares, na nomeação de reitores, nos 

sistemas centralizados de avaliação, na criação do FUNDEF (Fundo de Valorização do Ensino 

Fundamental) e na separação entre educação profissional e propedêutica.   

 Na primeira e no início da segunda gestão do governo Lula, a aproximação do com 

intelectuais ligados ao campo de pesquisa e confluência trabalho e educação da ANPED e de 

profissionais de educação, historicamente reconhecidos pela militância nos Congressos 

Nacionais de Educação e outros canais de participação política, permitiu a incorporação de 

temáticas, reconhecidamente contra-hegemônicas, ao aparato jurídico-institucional das 

iniciativas do MEC. Apesar da pressão teórico-política no campo da esquerda, as frações 

burguesas brasileiras ocuparam os tradicionais espaços de luta e representação política dos 
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profissionais da educação, com a legitimidade garantida pelo governo nas políticas de 

incentivo público-privado propiciadas pelo MEC. 

 A revogação do Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 1997 foi um marco importante das 

disputas no âmbito da educação profissional, lançado na gestão de FHC, com vistas à redução 

da educação profissional e tecnológica para a perspectiva instrumental, favorecida pela 

separação entre ensino médio e ensino técnico. Uma das primeiras iniciativas do campo da 

educação profissional no governo Lula foi a revogação do Decreto nº 2.208/97 pelo Decreto 

nº 5.154 de 23 de julho de 2004, que possibilitou o retorno da oferta da educação técnica 

integrada ao ensino médio
41

. O novo decreto não revogou a oferta restrita de educação 

profissional de nível médio, contudo, criou formas de oferta que atenderam a múltiplos 

projetos de educação nesta modalidade de ensino, conforme preconizado pelo artigo 3º do 

Decreto nº 5.154/04: 

§ 1º Articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino 

médio dar-se-á de forma: 

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 – subsequente, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino médio 

(BRASIL, 2004). 

 

 Frigotto et. al. (2005) ao tratarem do percurso do governo Lula entre os anos de 2003 e 

2005, avaliam que a construção do ensino médio integrado à educação profissional não 

ocorreu. Para os autores, a esperança de uma oferta educativa que caminhasse na direção da 

politecnia foi abortada pela exclusiva iniciativa de exaração do Decreto nº 5.154/04, que 

deveria ser tratado como ato transitório. O decreto não foi somado a outras estratégias que 

permitissem a construção de uma proposta de ensino médio técnico realmente antagônica às 

propostas historicamente implementadas no Brasil, como por exemplo, a substituição das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 

                                                           
41

 Para melhor compreensão sobre as propostas e concepções da formação integrada, ver: Teixeira, 2012 e 

Corrêa, 2014. 
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 Todavia, compreendem os autores que “o Decreto n.5154/2004 é fruto de um conjunto 

de disputas e, por isso mesmo, é um documento híbrido, com contradições.” (Idem, p.27). 

Nesse sentido, advertem que a efetividade da reforma somente fará jus se compreendida como 

expressão das lutas dos setores progressistas, desde que o decreto seja interpretado como um 

ganho político (Idem, p.27).  

 Frigotto et al. (2005, p.189) argumentam: 

 
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. 

 

 De fato a mobilização esperada pelos defensores do Decreto nº 5.154/04 como 

instrumento transitório de construção do ensino médio integrado não foi organizada pelo 

MEC, que na esteira do decreto lançou programas focais, descomprometidos com a integração 

da educação profissional com a educação básica e consequente elevação da escolaridade. 

A análise crítica empreendida por Rodrigues (2005) acerca do novo Decreto sinaliza a 

persistência da dualidade estrutural; o traço antidemocrático do Decreto; a ligação entre o 

Decreto revogado nº 2.208/97 e o novo Decreto nº 5.154/04; a acomodação e conciliação de 

interesses em conflito, bem como a relação entre o Decreto atual e o padrão de acumulação 

flexível, além da verticalização da educação profissional até o ensino superior. Nesse sentido 

entende o autor, “a defesa hoje, de uma educação que tenha por horizonte a politecnia passa 

necessariamente pela negação do avanço do Capital sobre o Trabalho, em outras palavras, 

passa necessariamente pela negação de uma educação fragmentada” (RODRIGUES, 2005, 

p.279). 

A única estratégia de incentivo do MEC à formação integrada para além da 

possibilidade criada pelo Decreto nº 5.154/04 foi a elaboração do Programa Brasil 

Profissionalizado, legitimado pelo Decreto nº 6.302, de 12 de dezembro de 2007, que 

consistia, originalmente, no repasse de recursos do Fundo Nacional para o Desenvolvimento 

da Educação (FNDE) para os governos estaduais, municipais e Distrito Federal ofertarem 

ensino médio integrado à educação profissional. 

A celebração dos convênios com os estados, municípios e Distrito Federal para a 

oferta de educação profissional integrada ao ensino médio, de maneira incoerente, foi 

condicionada à assinatura do Termo de Adesão ao Compromisso Todos Pela Educação como 
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mais uma forma de induzir e submeter os estados, municípios e Distrito Federal à agenda 

empresarial para a educação. 

Em 2008, o já comprometido investimento na oferta integrada de ensino médio perde a 

centralidade nas ações do Brasil Profissionalizado com a Resolução aprovada pelo FNDE, 

Resolução CD/FNDE nº 9, de 29 de março de 2008, que alterou artigos da Resolução 

CD/FNDE nº 62, de 12 de dezembro de 2007, dentre eles, o artigo 1º que passou a vigorar 

com a seguinte redação (BRASIL, CD/FNDE, 2008): 

 
Art. 1º o Programa Brasil Profissionalizado tem como objetivo, prioritariamente, 

prestar assistência financeira a ações de desenvolvimento e estruturação do ensino 

médio integrado (cursos de ensino médio integrados a cursos técnicos), com ênfase 

na educação científica e humanística, e também às escolas que oferecem cursos 

subsequentes e concomitantes, que estejam integrados aos arranjos produtivos locais 

e regionais. 

 

 Com a alteração, o Programa Brasil Profissionalizado deixa de configurar uma 

estratégia de indução à oferta integrada de ensino médio para constituir-se uma das 

possibilidades de oferta nesta modalidade de educação, admitindo-se a educação profissional 

restrita conforme a essência do Decreto nº 2.208/97. 

 Outro descaminho do MEC, frente à oferta integrada como possibilidade de uma 

formação ampliada na educação básica, foi o lançamento do Projeto Escola de Fábrica. No 

documento Políticas Públicas para a Educação Profissional e Tecnológica (MEC, 2004), o 

MEC expôs como discurso a crítica ao PLANFOR enquanto programa que culpabilizava os 

trabalhadores pobres pelo desemprego e precarização do trabalho, somado à crítica ao Decreto 

nº 2.208/97, que desintegrou a educação básica da educação profissional, marca de excelência 

na oferta educativa da rede federal de educação profissional. Contudo, o mesmo Ministério 

lançou o Projeto Escola de Fábrica, instituído pela Lei nº 11.180, de 23 d dezembro de 2005, 

com recursos oriundos do BID, destinados ao PROEP (Programa de Expansão da Educação 

Profissional). O Projeto Escola de Fábrica preservava as características essenciais dos cursos 

de qualificação do PLANFOR e do Decreto nº 2.208/97, ou seja, a articulação com a 

educação básica pela dupla matrícula sem um currículo institucional único integrando 

educação básica e educação profissional. 

 O lançamento do Projeto Escola de Fábrica no governo Lula representou uma 

reatualização das mesmas condições da oferta privatista do PLANFOR e da dicotomia 

educação básica e educação profissional promovida pelo Decreto nº 2.208/97. Isto é, uma 
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reatualização de velhas práticas desenvolvidas pela educação profissional no Brasil que 

destinam uma oferta pobre de educação aos “pobres desvalidos da sorte”. 

 Existem dois aspectos centrais que constituem o desenho das políticas públicas 

educacionais no governo Lula e ampliados no governo Dilma. No primeiro aspecto, 

observamos um movimento de inclusão de frações mais pauperizadas da classe trabalhadora 

ao acesso à educação profissional, porém para modalidades de ensino residuais que se 

apresentam como “excludentes” por pressupor uma oferta formativa menor frente aos 

tradicionais cursos das escolas de nível médio técnico da rede federal. 

 Quanto ao empresariamento, além da participação das frações burguesas na definição 

de um projeto para a educação no Brasil, já sinalizados nesta seção, no campo da educação 

profissional não podemos desprezar os debates em torno da revisão das atuais Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio (DCNEP). Em 

2005, como já sinalizamos a partir da pesquisa de Frigotto et. al. (2005), as DCNEP relativas 

ao Decreto nº 2.208/97 foram reiteradas após a exaração do Decreto nº 5.154/04, ignorando a 

modalidade de ensino médio integrado afirmada como possibilidade no início da gestão Lula. 

 No ano de 2010, a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação 

(CNE/CEB) apresenta uma nova proposta de DCN para educação profissional de nível médio, 

sob a relatoria de Francisco Aparecido Cordão, retomando pressupostos da pedagogia das 

competências, nos termos de Ramos (2006). Trata-se de uma proposta educativa com 

conteúdo filosófico e pedagógico adaptativo às demandas das novas exigências produtivas 

que reduz a educação profissional à qualificação estrita para um mercado produtivo de intensa 

volatividade. 

 A publicização da proposta de DCNEP (Diretrizes Curriculares Nacionais de 

Educação Profissional de Ensino Médio Técnico) paralela às DCNEM (Diretrizes 

Curriculares para o Ensino Médio) contrariou o movimento de lutas da educação em torno de 

diretrizes únicas para as duas modalidades de ensino com resoluções específicas, o que 

manteria os princípios norteadores com especificidades na operacionalização de cada uma 

dessas ofertas educativas. O texto das DCNEP da CNE/CBE, ao contrário, demarcava a 

dicotomia educação básica e educação profissional tanto na forma como no conteúdo 

apresentado. 

 Concordamos com Ramos (2006, p.41), que o entendimento de trabalho explicitado 

nas Diretrizes Curriculares mostra a concepção de educação do MEC eivada de contrastes 

entre capital e trabalho: ora o trabalho é tomado como princípio vital, ora o trabalho é 
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mercadoria; ora o trabalho é mediação, ora o trabalho é visto como fim no mercado; ora o 

trabalho é práxis humana, ora o trabalho é práxis produtiva capitalista. 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio vigentes definem uma organização curricular que favorece a especialização da força de 

trabalho para adaptação a um mercado profissional em constante mudança. Seu desenho 

operacional está contraposto a uma formação profissional de nível médio mais generalista que 

permita ao técnico de nível médio o conhecimento sobre uma área profissional de maior 

escopo, evitando sua sujeição a arranjos produtivos e campos tecnológicos instáveis. O 

conteúdo central das atuais diretrizes é uma educação flexível para a acumulação flexível. 

 As atuais DCNEP são expressões do direcionamento da educação profissional para 

uma formação heterogênea, desigual e combinada, que responde às exigências de inserções 

diferenciadas de trabalhadores no universo produtivo. Como já discutimos com Harvey 

(2003) e Kuenzer (2007), a acumulação de base flexível prevê uma diversificação dos perfis 

de trabalhadores pela concentração das tarefas mais complexas de produção restritas a um 

núcleo minoritário, frente às variadas atividades caracterizadas pelo trabalho simples, 

realizadas dentro e fora de um ambiente específico de produção, o que orienta as estratégias 

de educação profissional. 
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CAPÍTULO III – POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO CEFET/RJ E O 

TRABALHO DO SERVIÇO SOCIAL 

 

 Neste capítulo analisaremos o percurso histórico e as reconfigurações atuais do 

CEFET/RJ trazendo para o debate algumas reflexões acerca da política governamental e dos 

limites e desafios para uma formação profissional com qualidade. Será objeto de destaque a 

política de assistência estudantil, onde também analisaremos: o trabalho desenvolvido pelos 

assistentes sociais na instituição e as ações da política de permanência. 

 

3.1. Breve histórico e caracterização institucional 

 

As escolas técnicas federais foram criadas em 1942, por meio da Lei Orgânica do 

Ensino Industrial, sendo a precursora a Escola Técnica Nacional, hoje Centro Federal de 

Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca
42

 (CEFET/RJ). A trajetória dessas escolas 

se inicia em 1909, quando, nas capitais dos estados, foram criadas as escolas de aprendizes 

artífices, formando assim uma rede de escolas da esfera federal.  

 
Essas escolas, antes de pretender atender às demandas de um desenvolvimento 

industrial praticamente inexistente, obedeciam a uma finalidade moral de repressão: 

educar, pelo trabalho, os órfãos, pobres e desvalidos da sorte, retirando-os da rua. 

Assim, na primeira vez que aparece a formação profissional como política pública, 

ela o faz na perspectiva moralizadora de formação do caráter pelo trabalho 

(KUENZER, 2005, p. 27). 

 

Passando por uma série de transformações em seus aspectos físicos, administrativos, 

didáticos e, até mesmo, em suas denominações, as antigas escolas técnicas foram sendo 

reconhecidas como instituições de ensino de qualidade, posto que, desde a origem, tais 

escolas, hoje CEFETs, ofereciam uma formação cujo desenho curricular contemplava 

disciplinas, de cunho cultural geral, integradas às disciplinas específicas dos cursos técnicos. 

Dessa forma, os currículos foram reestruturados, tendo sua carga horária ampliada, e com 

isso, a duração de todos os cursos altera-se de quatro para seis anos letivos. Assim, além das 

disciplinas voltadas à formação técnica, os alunos passaram a estudar, também, disciplinas, 

como Português, Educação Cívica, Matemática Aplicada às Indústrias, Geografia Industrial, 
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Celso Suckow foi um engenheiro e educador, responsável pela transformação do Liceu de Artes e Ofícios 

Wenceslau Braz na Escola Técnica Nacional (1942), atual Centro Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica Celso Suckow. Sua obra de maior relevância denomina-se História do Ensino Industrial no Brasil, 

publicada em 1961 em dois volumes. 
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História das Indústrias, Desenho à Mão Livre e Geométrico, Fisiologia, Psicologia, Noções de 

Direito, Canto, Música, Educação Física, Francês, Física, Eletricidade, Química Industrial, 

História Natural, Higiene, Pedagogia, Contabilidade Industrial, dentre outras (FONSECA, 

1961, p. 589-90). 

No âmbito do processo de industrialização do final do século XIX e início do século 

XX o CEFET/RJ inaugura sua trajetória educacional. A Escola Normal de Artes e Ofícios 

Wenceslau Brás é criada por meio do Decreto nº 1.880, de 11 de agosto de 1917, e tinha o 

objetivo de formar professores, mestres e contramestres para os institutos e escolas 

profissionais do então Distrito Federal e, também, professores de trabalhos manuais para as 

escolas primárias municipais de todo país. 

A Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz é fechada, em abril de 1937, para 

dar lugar à construção de um liceu destinado ao ensino profissional de todos os ramos e graus. 

Decorridos quase vinte anos de atividades, a Escola Normal é demolida, iniciando-se a 

construção do liceu, que antes mesmo de ser inaugurado, tem sua denominação alterada para 

Escola Técnica Nacional (ETN), consoante o espírito da Lei Orgânica do Ensino Industrial, 

promulgada em 30 de janeiro de 1942. 

Durante o governo militar, a Escola Técnica Nacional sofre sucessivas alterações não 

apenas em sua designação, mas também em seu regimento, passando a chamar-se, em 1965, 

Escola Técnica Federal da Guanabara, devido à orientação que buscava identificar escolas 

técnicas, em todo o país, com a denominação do respectivo estado; no ano de 1967, passa a 

Escola Técnica Federal Celso Suckow da Fonseca, em homenagem póstuma a seu primeiro 

diretor eleito pela comunidade interna; e já no final da década de setenta, mais precisamente 

em 1978, é transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da 

Fonseca. 

É importante ressaltar, que, mais significativo que as alterações sofridas em sua 

denominação, são as modificações sucessivas ocorridas no interior da escola, impulsionadas, 

predominantemente, pelas políticas de Estado que passam atrelar a educação ao 

desenvolvimento econômico do país. 

Em conformidade com a Lei nº 6.545/78 de sua criação, o denominado CEFET/RJ tem 

seu status elevado à instituição de educação superior, devendo atuar como autarquia de 

regime especial, vinculada ao MEC, na oferta de cursos de graduação e pós-graduação, em 

atividades de extensão e na realização de pesquisas na área tecnológica. 
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O CEFET/RJ é uma instituição, que como todas, é marcada por contradições. Se por 

um lado a instituição é reconhecida pela qualidade de suas ofertas educacionais, por outro, 

vive sérios problemas, em função da política neoliberal adotada pelo Estado, sendo um dos 

mais graves a reforma do ensino médio e técnico, promovida pelo Decreto nº 2.208/97. Como 

já referenciamos no segundo capítulo, a reforma exigia que, na formação do curso técnico, os 

alunos tivessem em seu currículo, apenas, as disciplinas técnicas específicas.  

A educação que restabelece o vínculo com o trabalho concreto, na perspectiva da luta 

emancipadora, é preterida quando, em 1998, o CEFET/RJ deixa de oferecer, pela primeira vez 

na sua história, cursos técnicos de nível médio na forma integrada, passando a oferecer, 

separadamente, o ensino médio da educação profissional de nível técnico. 

É importante reiterar que no período do primeiro governo de Lula (2003-2006), o 

Decreto nº 2.208/97 é revogado pelo Decreto nº 5.154/04, facultando às instituições de ensino 

profissional do país oferecer, além do ensino técnico concomitante ao ensino médio, a forma 

integrada (ensino médio e técnico em um único curso) e, ainda, a forma sequencial para 

aqueles que já tenham concluído o ensino médio.  

O novo decreto, ao apresentar a prerrogativa de as escolas oferecerem o ensino médio 

integrado ao ensino técnico, traz em seu bojo a discussão sobre a formação integral de 

crianças, jovens e adultos que vivem em uma sociedade cindida em classes. Se de um lado o 

referido decreto não garante a implementação do ensino médio integrado à educação 

profissional e tecnológica, deixando às escolas, gestores, professores e alunos a decisão de 

romper ou não com a dualidade estrutural que permeia a sociedade brasileira; de outro, o 

decreto avança ao trazer, para o interior das escolas, a perspectiva da formação integral 

(CIAVATTA, 2005).  

Nesse sentido, a universalização do ensino médio integrado, integrador e 

emancipatório, não é apenas direito social, mas sobretudo, mediação para a construção da 

escola unitária e da formação politécnica. Ou seja, a construção de uma nova escola (unitária, 

politécnica, de educação tecnológica) se faz a partir das contradições da escola atual, em uma 

realidade conjunturalmente desfavorável. 

 O CEFET/RJ expandiu-se academicamente e em área física. Hoje a instituição conta 

com uma unidade-sede (Maracanã), e sete unidades de ensino descentralizadas – Nova 

Iguaçu, município da Baixada Fluminense; Maria da Graça, bairro da cidade do Rio de 

Janeiro; municípios de Petrópolis, Nova Friburgo, Itaguaí, Angra e Valença. Sua atuação 

educacional inclui a oferta regular de cursos de ensino médio e de educação profissional 
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técnica de nível médio, cursos de graduação (superiores de tecnologia e bacharelado), cursos 

de mestrado, atividades de pesquisa e de extensão, cursos de pós-graduação lato sensu, entre 

outros. 

A Educação Profissional e a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia era meta de governo quando da publicação do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE) em 2007, documento que expõe concepções e objetivos para a educação. 

Neste sentido, podemos compreender que nos últimos sete anos há uma crescente valorização 

do ensino técnico e programas para sua expansão se comparado ao marco inaugural em 1909. 

Dois principais instrumentos normativos regem a criação dos Institutos Federais. O 

primeiro é o Decreto nº 6.095, de 24 de abril de 2007, que 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, no âmbito da Rede 

Federal de Educação Tecnológica. O segundo é a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, 

que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras providências. 

 O debate sobre a expansão dos Institutos Federais (IFs) e sua oferta educacional está 

marcado pela orientação hegemônica para o desenho das políticas de educação profissional e 

tecnológica. Não é sem propósito que o governo de Lula cria os Institutos Federais a partir da 

sistematização do conjunto de metas e diretrizes do Plano de Desenvolvimento da Educação, 

articulado pelo Compromisso Todos Pela Educação – uma iniciativa de grupos empresariais 

representados por suas organizações sem fins lucrativos
43

. 

 A partir da criação dos IFs, vislumbramos as referências conceituais que preconizam a 

perspectiva de “educação profissional”, “educação tecnológica”, “educação de trabalhadores”, 

“inovação tecnológica”, dentre outros termos presentes nas diretrizes e concepções destas 

unidades de ensino. Tais referências traduzem uma apreensão da relação capital-trabalho e 

trabalho-educação, subsumida pela ótica capitalista de produção de conhecimento e 

inviabilização das lutas. Nesses termos, a educação da classe trabalhadora deve estar 

adequada aos ditames da reestruturação produtiva e, para além, da acumulação de capital. 

 No âmbito da educação profissional e tecnológica brasileira, a recém-instituída Rede 

Federal de Educação Tecnológica, com a promulgação da Lei nº 11.892/2008, coloca em 

evidência no cenário nacional a atual tendência de consolidação desta modalidade educacional 

como política pública, e busca ainda a interiorização. Conforme Pacheco, “a expansão da 
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 Para melhor análise, ver Leher (2010). 
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Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica está pautada na interiorização da 

educação profissional, com o compromisso de contribuir, significativamente, com o 

desenvolvimento socioeconômico do país” (2010, p. 12). 

A Lei nº 11.892, de 2008, cria no âmbito do Ministério da Educação um novo modelo 

de instituição de educação profissional e tecnológica. Conforme dispõe o artigo 1º da referida 

Lei, a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica foi assim concebida:  

 
Art. 1

o
  Fica instituída, no âmbito do sistema federal de ensino, a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da 

Educação e constituída pelas seguintes instituições: 

I - Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos Federais; 

II - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR; 

III - Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - 

CEFET-RJ e de Minas Gerais - CEFET-MG; 

IV - Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais; e  

V - Colégio Pedro II.   

 

 

 Assim, das Escolas de Aprendizes Artífices, criadas em 1909, aos recentes Institutos 

Federais muitas foram as transformações na forma de conceber, organizar e ofertar esta 

modalidade de educação em nosso país. 

 Em dezembro de 2005, o CEFET/RJ apresentou sua proposta de transformação de 

Centro Federal de Educação Tecnológica em Universidade Tecnológica Federal
44

, 

submetendo exposição de motivos à apreciação do Ministério da Educação, por meio da sua 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – a SETEC/MEC. Em setembro de 2007 – 

ano do lançamento do PDE, foi apresentado ao Ministro da Educação o documento Projeto de 

Transformação – CEFET/RJ rumo a UTFRJ, que assinalava:  

 
Inscrita no âmbito da reorganização da atual Rede Federal de Educação Tecnológica 

empreendida pela SETEC/MEC, tal transformação vai ao encontro das ações do 

PDE que se voltam à expansão do ensino técnico e da educação superior em 

instituições federais públicas, ampliando, em todo território nacional, as condições 

de acesso, o quantitativo de vagas, as modalidades de atendimento, mas, sobretudo, 

as chances de construção de uma sociedade em que a produção e distribuição do 

conhecimento científico-tecnológico permitam aos sujeitos dessa formação 

tornarem-se desenvolvedores e beneficiários das atividades de crescimento 

econômico e redução das desigualdades sociais (CEFET/RJ, 2007).  

 

Vale dizer que o presente documento, versão atualizada no 1º trimestre de 2009, 

mantém a mesma estrutura da construção de 2007, guardando, assim, a essencialidade de 

argumentos que justificam a demanda de transformação.  

                                                           
44

 Para mais informações consultar: http://noticias.cefet-rj.br/wp-content/uploads/2009/09/20090921-

exposicao_motivos2.pdf. 
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 Célia Regina Otranto (2010) faz um importante registro sobre o processo que 

culminou na adesão de quase todos os CEFETs (exceto o CEFET/MG e o CEFET/RJ), da 

unanimidade das escolas agrotécnicas e de oito das trinta e duas escolas vinculadas às 

Universidades ao modelo institucional dos Institutos. Selecionamos as principais sínteses 

conclusivas da autora, obtidas por meio de pesquisa realizada em 35 instituições que aderiram 

ao modelo dos Institutos Federais, a saber: 

1. Os CEFETs, as escolas agrotécnicas federais (EAF) e as escolas técnicas vinculadas às 

Universidades (EVs), a priori, resistiram à adesão ao modelo do IF, já que temiam a perda da 

identidade construída ao longo da história da rede federal. Os CEFETs foram os que menos 

recearam a proposta governamental, pois já atendiam a quase totalidade das exigências 

impostas pelo modelo institucional dos IFs, especialmente, no que se refere à oferta de ensino 

médio e superior. 

2. Diante das resistências, os representantes do MEC/SETEC passaram a negociar diretamente 

com as escolas e a adesão, que parecia voluntária, passou a ser determinada pelas pressões do 

governo, que claramente sinalizou as vantagens do modelo “IF” e as desvantagens de não 

fazer parte da proposta. O investimento do governo para obter a adesão das instituições da 

Rede foi alto, a ponto de incorporar muitas das demandas dos CEFETs em seus instrumentos 

legais e normativos, dentre as quais se destacam: a criação de um Plano de Cargos e Carreira 

dos Professores da Educação Tecnológica, a criação de um Fundo de Financiamento e de uma 

lei de instituição da rede profissional e tecnológica e dos IFs. 

3. Apesar das vantagens para os CEFETs, dentre elas a ascensão dos cargos de diretores para 

reitores e pró-reitores, o CEFET/MG e o CEFET/RJ não aderiram à proposta, pois pretendiam 

galgar o título de universidade, tal qual ocorrera com o CEFET do Paraná, que no governo 

Lula passou a ser Universidade Tecnológica. Contudo, o governo Lula rejeitou a proposta e o 

governo Dilma ratificou o desinteresse em transformar qualquer um dos CEFETs em 

Universidade. As dificuldades em termos de acesso a recursos, contratação de novos docentes 

e técnicos administrativos e restrições à expansão revelam os transtornos sofridos pela 

resistência à adesão por parte dos dois CEFETs. 

 Otranto (2010) associa a criação dos IFs aos determinantes das estratégias do Banco 

Mundial para a educação superior na América Latina. A partir das análises do documento 

emitido pelo Banco Mundial em 1995, denominado Ensino Superior: as lições derivadas da 

experiência, a autora destaca que os IFs respondem à estratégia de diversificação das 

instituições de nível superior, com vistas a reduzir os custos com o padrão de universidade, 
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uma vez que estão mais articulados às empresas pela flexibilidade dos cursos, currículos e 

pela instrumentalidade de suas pesquisas às demandas do universo da produção. Além disto, 

os IFs também apresentam como perspectiva assumir a formação do trabalhador em diferentes 

níveis, reforçando a relevância dada à formação profissional e tecnológica nos marcos da 

educação para o trabalho sob a égide do capital. 

 Partimos do pressuposto de que o cerne da mudança nos rumos da rede federal de 

educação profissional que culminou na criação dos IFs corresponde a uma lógica de formação 

que forma o trabalhador para inserção produtiva imediata, aliando a instrumentalização para o 

trabalho ao ensino regular em todos os níveis, o que significa incorporar a qualificação do 

trabalhador à educação básica e ao ensino superior. 

 Confirmamos a hipótese anterior quando analisamos o interior da estrutura híbrida dos 

IFs, que prevê a formação e qualificação do trabalhador em diferentes níveis (superior, básica 

e profissional) e modalidades, não só para inserção nos espaços que lhes garantam o emprego 

formal, regulado pelos direitos trabalhistas, mas também para a possibilidade de construção 

de sua própria renda, seja autonomamente, seja a partir da cooperação com outros 

trabalhadores sem vínculo empregatício. Empreendedorismo, cooperativismo e autogestão do 

trabalho aparecem nos IFs como reconhecimento “natural” de que não haverá emprego e 

direitos para todos os trabalhadores no processo de expansão capital-imperialista, ainda que o 

discurso seja o de buscar por uma maior autonomia do trabalhador.  

 Parte da subsunção do trabalho ao capital uma dada racionalidade que antes estava 

restrita às empresas, cuja perspectiva empreendedora consiste em conteúdo indispensável para 

a competição capitalista. Ou seja, a naturalização da competição entre trabalhadores em 

tempos de reestruturação produtiva, regimes combinados de trabalho (entre trabalhadores 

estáveis e precários) e aprofundamento da concentração de renda, impõe ao conjunto dos 

trabalhadores que dispõe apenas da venda de sua força de trabalho a necessidade de tornarem-

se empreendedores de sua própria vida, ou, em outra instância, trabalhadores associados ou 

cooperativados. A educação para o trabalho, neste contexto, demanda um tipo de formação 

que prepare para a árdua batalha de garantia da subsistência do trabalhador e para a 

preservação da sua condição de expropriado – ainda que seja expropriador de si mesmo como 

resultante da reprodução ampliada do capital. 

 Frente este quadro, o MEC apresentou o documento “Instituto Federal – Concepções e 

Diretrizes” (Brasil, 2008), discorrendo sobre os princípios gerais que norteiam a criação dos 



98 
 

 
 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, em uma clara intenção de demarcar o 

diferencial do governo Lula frente à trajetória histórica da educação profissional no Brasil. 

 Esse reordenamento pedagógico não contraria o que estava implícito na oferta de 

ensino dos Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET) – formar mão-de-obra 

qualificada para a realização do trabalho complexo a partir do incremento que as indústrias 

nacionais e transnacionais sofreram com o desenvolvimento tecnológico (incluindo aqui não 

só as indústrias de corte urbano, mas o agronegócio). 

 O exame dos atuais programas da rede demonstra que o governo federal tenta conciliar 

as demandas para reprodução do trabalhador pelo quinhão que cabe à política educacional no 

âmbito do capital – aí estão todas as referências burguesas da pedagogia das competências, da 

polivalência, da empregabilidade, do empreendedorismo já incorporadas na rede federal de 

ensino – com as lutas da educação por universalização e democratização da educação 

(representadas pelos movimentos populares de alfabetização, pelos movimentos de mulheres 

trabalhadoras, pelos movimentos do campo etc.). Contudo, obviamente, está fora do horizonte 

uma educação para além do capital (MÉSZAROS, 2008).  

 Sem alterar as condições estruturais que marcam uma educação diferenciada para as 

elites (dirigentes) e uma educação para os trabalhadores, o governo federal reitera a dualidade 

estrutural, historicamente presente na educação, no interior dos Institutos Federais. O 

resultado das atuais políticas é a entrada de segmentos mais ampliados dos trabalhadores na 

rede federal, mas para ter acesso a modalidade de ensino restritas à instrumentalização para o 

trabalho subordinado, diferenciada de uma educação ampliada para acesso aos níveis mais 

altos de ensino e da cadeia produtiva. Ou seja, caminha-se para uma democratização do 

ensino, porém mantendo a reprodução das segregações presentes na divisão sociotécnica do 

trabalho. 

 O processo histórico de constituição do ensino técnico no Brasil sempre esteve 

entrelaçado a interesses específicos, que se expressam em seu interior. Interesses que são, 

paralelamente, determinantes e resultantes de variáveis não vinculáveis à questão do ensino, e 

sim às relações de produção do capitalismo. Dessa forma, a relação de poder e de classe que 

permeia a educação técnica se manifesta na articulação do processo educativo para o trabalho 

com o projeto hegemônico capitalista. 

No âmbito das transformações sociais, políticas e econômicas que vêm ocorrendo no 

mundo, crescem nos sistemas educacionais, os debates acerca da premente mudança nas 

práticas educativas, visto que o atual cenário social e educacional revela o alargamento dos 
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espaços educativos para além dos muros da escola, pleiteando novas possibilidades e 

necessidades de formação humana.  

Podemos observar na atual conjuntura social e educacional a expansão e a 

interiorização da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica que tem 

ampliado a oferta de vagas em todo o território nacional. Dados do Censo Escolar 2013 

revelam um aumento expressivo do número de matrículas. Na educação profissional, o 

número de matrículas, naquele ano, foi de 1,4 milhão, sendo 749.675 na rede pública. A rede 

federal movimentou o crescimento de toda a rede pública, uma vez que o número de alunos 

nas instituições federais cresceu 8,4%, entre 2012 e 2013, chegando a 228.417 matrículas. Em 

relação a 2007, o crescimento da rede federal de ensino foi de 108%, por exemplo. Número 

superior aos 78,5% registrados na rede privada, que também apresenta expansão no ensino 

técnico e chegou a 691.376 matrículas, em 2013 (Fonte: INEP). 

Uma das ações elaboradas na garantia de oportunidades para discentes ingressarem e 

permanecerem na instituição são as ações da assistência estudantil. O PDE suscitou um 

aparato normativo na área educacional no que concerne às questões da educação básica, da 

educação superior, da educação profissional e tecnológica, da alfabetização e da educação 

continuada, que foram abordados sistematicamente no plano. Por meio das suas diferentes 

políticas, as instituições passaram a implementar as questões relativas a gestão do PDE. 

No âmbito da educação, aqui em destaque a educação profissional e tecnológica, a 

expansão e a diversificação das ofertas formativas foi um mote primoroso ao governo federal 

na gestão de Lula. Da mesma forma, tornou-se uma das principais bandeiras da então 

presidente Dilma Roussef para ilustrar a continuidade da linha de governo de seu antecessor 

na concorrência pelo alto posto do Palácio do Planalto. 

A despeito da originalidade que o formato das políticas de educação profissional e 

tecnológica brasileira pode pressupor, sua filiação sofre influência de uma série de orientações 

de organismos internacionais que representam um sujeito coletivo de relevância na definição 

de estratégias para a educação da periferia do capital. Lima (2007, p. 51), ao tratar dos 

principais temas presentes nas orientações para a educação advindas da UNESCO, do 

conglomerado de instituições que compõem o Banco Mundial e a OMC, sintetiza: a) as 

políticas destes organismos são elaboradas a partir do binômio pobreza-segurança; b) as 

políticas destes organismos reafirmam a promessa inclusiva da educação; c) a educação está 

submetida às exigências da lucratividade e do capital internacional. 
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Elegemos as sínteses da autora como observações importantes para o entendimento do 

processo de expansão da oferta educativa da educação profissional e tecnológica pela via dos 

Institutos Federais. Apesar de o debate, que identifica o papel dos organismos internacionais 

para a educação, perceber a criação dos Institutos como produto do movimento de 

diversificação das instituições de ensino superior, precisamos avançar no significado da 

função que os Institutos Federais assumem no contexto da política educacional brasileira. A 

despeito da diversificação das instituições de ensino superior na rede federal, os CEFETs e a 

Universidade Tecnológica do Paraná já cumpriam esse objetivo, não sendo necessário criar 

Institutos Federais como um movimento apenas de adequação à orientações internacionais 

para este nível da educação. 

Cabe ressaltar que os Institutos Federais são instituídos no esteio de uma série de 

medidas afinadas com as políticas centradas, particularmente, no binômio pobreza-segurança 

e na promessa inclusiva da educação. O que caracteriza a influência dessas duas perspectivas 

para a educação nos IFs é a ampliação das ofertas formativas para as frações de classe mais 

pauperizadas dos trabalhadores, modernamente denominadas de pessoas em situação de risco 

ou vulnerabilidade social (SILVA, 2012). 

 Fora as ofertas formativas já presentes nos CEFETs (ofertas integradas, 

concomitantes e subsequentes de ensino médio e cursos de ensino superior), os Institutos 

Federais ampliaram suas ofertas de educação profissional e tecnológica para abrigar cursos 

sem o objetivo de elevação da escolaridade, como os cursos de qualificação direcionados aos 

trabalhadores, desempregados e subempregados. Dessa forma, recebem dos Institutos uma 

oferta educativa aligeirada, mas que trazem como chancela a boa fama da qualidade da 

educação historicamente ofertada pela rede federal. 

 

3.1.2. O trabalho dos assistentes sociais no CEFET/RJ 

 

A proposta deste capítulo volta-se à particularidade do trabalho profissional dos 

assistentes sociais que atuam no CEFET/RJ a partir de alguns eixos de análise. O primeiro 

eixo se refere à impossibilidade de pensar o exercício profissional dos assistentes sociais no 

CEFET/RJ, sem considerar os processos de trabalho aos quais esses profissionais estão 

inscritos. Isto é, para estudar a forma como o trabalho se delineia é necessário entender, ainda 

que de forma breve e sucinta, a lógica de organização do CEFET/RJ, tomando como 

parâmetros a estrutura e organização do trabalho profissional. 
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Nesse sentido, tem relevância para este estudo, compreender o perfil dos profissionais, 

a sua concepção de serviço social na educação e, sobretudo, como o trabalho é organizado no 

seu cotidiano, considerando as demandas, as atribuições, as competências, as relações de 

poder e o desenho das ações construídas. 

Outro aspecto importante diz respeito à relação que o profissional constrói com a 

política pública. Na educação, as possibilidades de intervir nas expressões da questão social se 

configuram como um dos seus objetos de intervenção, mas não o fim único do trabalho. 

Outras possibilidades são e/ou podem ser construídas, mediante correlação de forças presentes 

e as relações construídas no cotidiano institucional. Em consonância com Iamamoto (2007, 

p.107), “o assistente social se insere em um processo de trabalho coletivo, organizado dentro 

de condições sociais dadas, cujo produto, em suas dimensões materiais e sociais, é fruto do 

trabalho combinado ou cooperativo, que se forja com o contributo específico das diversas 

especializações do trabalho”. 

Para análise do exercício profissional dos assistentes sociais serão considerados esses 

eixos mais amplos e reafirmado a importância do trabalho profissional articulado com o 

projeto ético-político profissional (PEP)
45

 na defesa por uma educação pública, gratuita, de 

qualidade e universal. Nessa direção, guardados os limites da profissão, o exercício 

profissional aponta para ações que tenham no horizonte a emancipação política e humana o 

que dialoga com uma determinada concepção de educação. 

O questionário produzido foi respondido por 10 assistentes sociais. Este instrumento 

de pesquisa conteve 33 questões divididas nos seguintes eixos: perfil; formação acadêmica; 

local e condições de trabalho; questões sobre o CEFET/RJ; questões sobre a política de 

assistência estudantil e questões sobre o exercício profissional. 

Na primeira parte do questionário as perguntas buscaram conhecer o perfil do 

assistente social: idade, sexo e local de moradia. O segundo bloco de questões buscou 

conhecer os aspectos da formação acadêmica: quando concluiu sua graduação, se estudou em 

universidade pública ou privada, se houve investimentos em estudos posteriores à graduação e 

de que tipo.  

                                                           
45

O projeto ético-político do Serviço Social caracteriza-se pelos determinantes sócio-históricos, pela dimensão 

política pautada no compromisso com a classe trabalhadora e pelos interesses, aspirações e demandas do projeto 

coletivo dos assistentes sociais. O projeto ratifica a intransigente defesa dos direitos humanos e contra qualquer 

forma de preconceito, o arbítrio, o autoritarismo, culminando no exercício do pluralismo na sociedade em geral e 

no exercício profissional (NETTO, 2000, p. 104-5). 
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Já no terceiro bloco de questões, as perguntas consistiam em conhecer o local e as 

condições de trabalho, ou seja, o CEFET/RJ. Neste bloco foram questionados os 

conhecimentos sobre condições de trabalho e a participação em espaços de discussão 

específicos da instituição. 

O bloco de questões posterior versou sobre o conhecimento acerca do CEFET/RJ. 

Também se referia à experiência profissional. A ideia era compreender se o profissional 

possuía ou não experiência anterior na áera de educação e se eles conheciam os cursos 

oferecidos, a grade curricular, os currículos dos cursos e sua avaliação sobre a formação. 

O penúltimo bloco tratava de questões específicas sobre a política de assistência 

estudantil. As questões referiam-se às ações do programa, aos critérios de seleção, ao 

acompanhamento dos alunos, aos resultados obtidos, aos recursos orçamentários e à oferta de 

vagas. 

Por fim, o último bloco de questões tratou sobre o exercício profissional, onde se 

buscou compreender as principais atribuições e as ações priorizadas no cotidiano profissional, 

as atividades mais realizadas, os principais instrumentos de trabalho utilizados para o registro 

do trabalho profissional e as principais demandas que chegam aos profissionais. 

Devido amplitude territorial, em virtude da localização dos campi, optamos pela 

elaboração de um formulário “online”46. Foram realizados contatos via correio eletrônico para 

a devolução dos instrumentos. Dentro do universo da pesquisa, que em princípio atingiria 11 

profissionais, apenas um não respondeu, porque não acessou a pesquisa. Portanto, 

conseguimos alcançar o universo de 10 participantes na pesquisa. 

Atualmente os assistentes sociais atuantes no CEFET/RJ conformam um universo de 

doze profissionais que atuam distribuídos nos oito campi. O quadro atual dos assistentes 

sociais no CEFET/RJ se traduz da seguinte forma: 

  

                                                           
46

Foi construido um instrumento de pesquisa no “Google Docs”, pacote de aplicativos do “Google” que funciona 

on-line como um editor de formulários, onde foi possível enviar o questionário por correio eletrônico para os 

assistentes sociais. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Google
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Campus 
Número de Assistentes 

Sociais 

Maracanã 05 

Nova Iguaçu  01 

Maria da Graça 01 

Petrópolis 01 

Nova Friburgo 01 

Itaguaí 01 

Valença 01 

Angra dos Reis 01 

  Fonte: Elaborado pela autora. 2015 

Vale dizer que até meados de 2014 alguns campi não apresentavam assistente social 

em seus quadros de recursos humanos, tais como: Maria da Graça, Itaguaí, Valença e Angra 

dos Reis. A contratação, de assistentes sociais, aconteceu por meio de concurso público e a 

nomeação e posse ocorreu entre os meses de novembro e dezembro de 2014. As vagas foram 

distribuídas da seguinte forma: 04 assistentes sociais para o Maracanã, 01 para Maria da 

Graça, 01 para Valença, 01 para Itaguaí e 01 para Angra dos Reis. Apesar do número de 

assistentes sociais ainda ser reduzido, a inserção de pelo menos 01 profissional de serviço 

social em cada campus do CEFET/RJ representa um avanço. Nesse sentido, a política de 

assistência estudantil é a ação que revela a presença de assistentes sociais que reforçam a 

existência da profissão no âmbito do CEFET/RJ. 

Cabe ressaltar que até a contratação, via concurso, dos novos assistentes sociais o que 

ocorria era a realização de uma das competências do assistente social sendo desenvolvida por 

outros profissionais, o que implicava na qualidade dos estudos socioeconômicos. Mioto 

(2010, p. 491) pontua que: 

 
Para realizar estudos sociais, é necessário aproximar-se da realidade social dos 

sujeitos demandantes da ação para compreender com precisão a sua situação e poder 

analisá-la, avaliá-la ou emitir um parecer sobre ela. De acordo com Sarmento (1994, 

p. 281-282), a abordagem é um contato intencional de aproximação, através do qual 

criamos um espaço para o diálogo, para a troca de informações e/ou experiências 
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para a tomada de conhecimento de um conjunto de particularidades necessárias à 

ação profissional e, ainda, para o estabelecimento de novas relações [...] permite a 

criação de um espaço para conhecimento (e intervenção) desencadeando um 

processo de ação-reflexão (crítica) com a realidade e entre os sujeitos envolvidos. 

 

Faz-se necessário o reconhecimento das dificuldades de operacionalização das 

análises, pois, o edital sinaliza a apreciação socioeconômica meramente baseada em análise 

documental, além da peculiaridade de alguns campi, naquele período, não terem um 

profissional de serviço social envolvido diretamente nesta política. Existe um trabalho pontual 

de recebimento dos documentos, sem acompanhamento social junto às demandas dos 

estudantes, sem essa aproximação descrita por Mioto anteriormente. Isto acaba por ocasionar 

decisões aligeiradas, sem a utilização de procedimentos técnicos que facilitaria a identificação 

de determinadas situações sociais, a exemplo de visitas domiciliares, entrevistas sociais e 

observações.  

 Quanto ao perfil dos 10 assistentes sociais, a faixa etária varia dos 23 aos 33 anos de 

idade, sendo 08 deles do sexo feminino e apenas 02 do sexo masculino, tal fato nos permite 

uma análise não somente quanto à jovialidade desse público, mas de depararmos com a 

perspectiva histórica que permeia os espaços de trabalho do Serviço Social que tem sua 

atuação marcada por mulheres. 

 Os assistentes sociais residem em diferentes municípios do Estado do Rio de Janeiro, 

conforme o gráfico a seguir: 

  

 

Gráfico 1 
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Em relação à formação acadêmica dos participantes, constatamos que o ano de 

formação varia entre 2003 e 2014. Portanto, eles foram formados nos últimos 12 anos, todos 

em instituições públicas de ensino. Cabe ressaltar que as universidades públicas utilizam o 

currículo da ABEPSS, diferente das demais que optam pelo currículo mínimo de formação do 

MEC, o que pressupõe uma formação aligeirada. Os dados também revelam que 09 dos 10 

profissionais têm cursos de especialização e mestrado. 

 

3.2. O PNAES e o processo de trabalho dos assistentes sociais 

 O projeto educacional dominante, orientado pelos pressupostos social-liberais de 

“humanização” do capitalismo, vem se materializando nos governos ditos “progressistas” na 

América Latina, como é o caso do Brasil. Este projeto está respaldado no chamado processo 

de “democratização” da educação superior que se constitui em importante mecanismo de 

disseminação da “nova pedagogia da hegemonia” burguesa (NEVES, 2005). 

 Dessa forma, a assistência estudantil emerge no discurso governamental vinculada às 

ações da educação superior pública, desempenhando a função de atribuir materialidade a este 

processo. É no interior das propostas levadas à cabo por programas como o REUNI
47

, que a 

assistência estudantil é incorporada na agenda de “reformas” do governo federal. Sua 

incorporação na “nova fase da contrarreforma universitária” dos anos 2000 se deu devido à 

funcionalidade da mesma às propostas contrarreformistas em curso, que se expressa na 

articulação, a nível governamental, da assistência estudantil com as medidas expansionistas 

no ensino superior (NASCIMENTO, 2013). E, mais ainda, desempenha papel instrumental ao 

alcance das metas produtivistas cujo pilar é a expansão de vagas e matrículas na educação 

superior.  

A trajetória histórica da política de assistência estudantil nas IFES conjuga-se com a 

própria história da universidade no Brasil e está intimamente relacionada com o estágio 

político, social e econômico pelo qual o país atravessava quando foram instituídas as 

principais modificações relativas à progressiva institucionalização dessa política. Nessa 

                                                           
47

O governo, com o objetivo de executar as metas do PDE, elaborou o Programa de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais (REUNI) por meio do Decreto de nº 6.096, de 24 de abril de 2007, que preconiza a 

criação de condições para ampliação do acesso e garantias de permanência aos estudantes na educação superior. 

Como diretrizes, destaca no artigo segundo - item cinco, a ampliação de políticas de inclusão e de assistência 

estudantil. A contrarreforma universitária é trabalhada na obra de Lima (2007), que realiza uma análise dos 

principais governos “contrarrevolucionários” nas duas últimas décadas e ainda realiza um monitoramento no 

reordenamento da educação superior brasileira na periferia do capitalismo. 
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conjuntura, surgia em 1930 a primeira manifestação de oferecimento de assistência ao 

estudante com a inauguração da “Casa do Estudante”, estabelecimento fixado na cidade do 

Rio de Janeiro, com o objetivo de auxiliar os estudantes universitários com serviços como: 

restaurante popular, residência estudantil, biblioteca, entre outros.  

A assistência estudantil passou a integrar a Constituição Federal de 1934, no artigo 

157, que previa a destinação de parte dos recursos patrimoniais territoriais da União para auxílio a 

“alunos necessitados”. 

Art 157 - A União, os Estados e o Distrito Federal reservarão uma parte dos seus 

patrimônios territoriais para a formação dos respectivos fundos de educação 

§ 1º - As sobras das dotações orçamentárias acrescidas das doações, percentagens 

sobre o produto de vendas de terras públicas, taxas especiais e outros recursos 

financeiros, constituirão, na União, nos Estados e nos Municípios, esses fundos 

especiais, que serão aplicados exclusivamente em obras educativas, determinadas 

em lei.  

§ 2º - Parte dos mesmos fundos se aplicará em auxílios a alunos necessitados, 

mediante fornecimento gratuito de material escolar, bolsas de estudo, assistência 

alimentar, dentária e médica, e para vilegiaturas (BRASIL, 1934).  

 

Entretanto, nesse período, a assistência estudantil ainda era entendida como uma ajuda, 

uma colaboração aos necessitados, oferecida pelo governo, não sendo entendida como direito dos 

alunos. Sua prática ainda era incipiente e marcada pela descontinuidade e escassez de recursos. 

A LDB de 1961 estabeleceu a assistência como direito, por meio do artigo 90 “em 

cooperação com outros órgãos ou não, incumbe aos sistemas de ensino, técnica e 

administrativamente, prover, bem como orientar, fiscalizar e estimular os serviços de 

assistência social, médico-odontológico e de enfermagem aos alunos” (BRASIL, 1961).  No 

entanto, esse direito se manteve apenas em nível normativo, na prática foi reduzido pela 

hostilidade da ditadura com a categoria estudantil. Nesse período histórico, que remete a um 

período de repressão social e política, em tempos de ditadura, as legislações, tanto na sua 

constituição como na sua implementação, sofreram com as sabotagens dos governos militares, 

de quem os jovens estudantes receberam pouca atenção.  

Em 1968, pleno período da ditadura civil-militar, foi promulgada a Lei nº 5.540 de 

Reforma Universitária. A necessidade do governo de modernização das universidades para 

atender a uma demanda de formação de recursos de alto nível para a economia capitalista, que 

começava a desenvolver-se no Brasil, e a reivindicação dos atores sociais com diferentes 

interesses relativos a essa modernização, culminou com a reforma universitária de 1968. Essa 

reforma é importante para compreensão das origens do processo de expansão de vagas nas 

IFES que começou a modificar o perfil dos alunos ingressantes nessa modalidade de ensino, 

já que, progressivamente, a classe média começava a pleitear o ingresso nos cursos 
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superiores. No entanto, cabe destacar que a expansão do número de matrículas resultou no 

aumento de instituições privadas. 

Um marco importante para a assistência estudantil foi a criação, pelo Governo Federal, 

em 1970, do Departamento de Assistência ao Estudante (DAE). Este órgão, que estava 

vinculado ao MEC, tinha o objetivo de manter uma política de assistência estudantil para 

graduandos em nível nacional, priorizando os programas de alimentação, moradia, assistência 

médica e odontológica, tendo sido posteriormente extinto, sob a justificativa de gerar altos gastos. 

Decorrido o período nebuloso da ditadura, os anos de 1980, com o início das mobilizações 

da sociedade pela reconstrução da democracia no Brasil, vão dar uma nova configuração para a 

questão da assistência estudantil. Os problemas decorrentes da expansão de vagas, e a necessidade 

de promover uma maior democratização no acesso à educação, geraram discussões relativas ao 

acesso e permanência dos jovens de camadas sociais mais baixas nas universidades públicas. 

Fruto dessas discussões, no ano de 1987, nasce o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos 

Comunitários e Estudantis (FONAPRACE), órgão assessor da Associação de Dirigentes das 

Instituições de Ensino Superior (ANDIFES), que congregava Pró-Reitores, Sub-Reitores, 

Decanos, Coordenadores e Responsáveis pelos assuntos comunitários e estudantis das IFES do 

Brasil, os quais buscavam encontrar mecanismos adequados para viabilizar a permanência do 

aluno nas IFES. 

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, em um momento marcado pela 

redemocratização do país, iniciou-se um amplo debate e um processo de implementação de 

políticas e ações educacionais que visavam à ampliação dos mecanismos de acesso e 

permanência, inclusive na educação superior. 

No entanto, os anos de 1990 trouxeram para o cenário político nacional a interferência do 

neoliberalismo em todas as áreas das relações sociais. A LDB de 1996 foi regulamentada neste 

contexto e se engendrou de discussões com a participação da sociedade civil evidenciando uma 

disputa ideológica entre diferentes projetos para a educação. No que tange a assistência estudantil, 

não há o provimento de recursos para a assistência. Pelo contrário, a LDB de 1996 contribuiu para 

a desresponsabilização do Estado com o financiamento da assistência estudantil nas universidades 

públicas conforme consta em seu artigo 71, inciso IV: “Não constituirão despesas de manutenção 

e de desenvolvimento do ensino, aquelas realizadas com: Programas suplementares de 

alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de 

assistência social” (LDB, 1996). 

Dadas às contradições que envolvem todo o processo de construção social, a questão 

da centralidade da assistência estudantil na formação educacional superior volta ao debate 

com a aprovação em 1998 de documento elaborado pela UNESCO intitulado “Declaração 
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Mundial sobre Educação Superior no Século XXI”, que prevê a relevância social dos 

programas assistenciais oferecidos nas IFES. 

Nesse período há um maior incentivo por parte do governo na expansão da educação 

superior que ganha impulso a partir de alguns acontecimentos: o documento da UNESCO; a 

criação do Plano Nacional de Educação – PNE estabelecida pela Constituição de 1988; o 

entendimento da educação como estratégia para a redução das desigualdades econômicas e a 

necessidade de formação de uma força de trabalho qualificada, frente às exigências do 

processo de reestruturação produtiva. 

Apenas no início dos anos 2000 que as ações assistenciais na educação superior, 

passam a ter maior legitimidade na agenda governamental. A aprovação do Plano Nacional de 

Assistência Estudantil em 2007 marca o início de uma nova fase da política de assistência aos 

estudantes estruturada nas IFES. 

O PNE, implantado em janeiro de 2001, foi aprovado com o objetivo de regulamentar 

a educação nos seus diversos níveis e modalidades. Atendendo a uma reivindicação direta do 

FONAPRACE, o PNE previu a destinação de recursos para a assistência aos estudantes de 

graduação das universidades públicas. A ANDIFES, o FONAPRACE e os movimentos de 

docentes e discentes, tais como, o ANDES e a UNE já vinham tentando trazer para a agenda 

política das instituições de ensino e do Estado o tema da garantia das condições de permanência 

do estudante no ensino superior. 

O Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) instituído, em 12 de 

dezembro de 2007, pela Portaria Normativa nº 39 do MEC e, posteriormente, 

institucionalizado pelo Decreto nº 7.234 de 19 de julho de 2010, foi elaborado pelo Fórum 

Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis (FONAPRACE), que, 

durante muitos anos, vinha discutindo em pautas nacionais a relevância da assistência 

estudantil no decorrer da vida acadêmica e também como um recurso fundamental na 

incorporação dos estudantes de baixa renda no processo de democratização da universidade 

pública e gratuita. Este Decreto atribuiu à assistência estudantil força de lei, elevando-a à 

condição de uma política de Estado. 

Entre alguns dos fatores elencados pelo FONAPRACE que auxiliaram na construção 

do projeto que deu origem ao PNAES, estão as pesquisas sobre o perfil socioeconômico e 

cultural dos estudantes de graduação das IFES realizadas nos anos de 1997 e 2004.  

A assistência estudantil é bandeira histórica dos movimentos sociais pela educação. 

Esta temática foi tratada de forma mais sistemática com a criação do FONAPRACE, na 

década de 1980. Este Fórum, em articulação com os movimentos estudantis e docentes, como 



109 
 

 
 

a UNE e o ANDES-SN, liderou a luta em prol da legitimação da assistência estudantil nas 

IFES. A realização das pesquisas sobre o perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de 

graduação e a luta pela superação da concepção de assistência aos estudantes enquanto 

dispêndio, contribuíram para incorporação do tema da assistência estudantil ao tripé 

universitário ensino, pesquisa, extensão. 

Para compreendermos os determinantes políticos da expansão da assistência estudantil 

nas IFES, nos anos 2000, é necessário o estudo do FONAPRACE, enquanto importante 

instituição responsável pela “direção intelectual e moral” (GRAMSCI, 2007) da assistência 

estudantil nos últimos 25 anos. Em consonância com o pensamento gramsciano, que situamos 

o FONAPRACE no conjunto das instituições culturais que estão integradas ao “Estado 

orgânico” (GRAMSCI, 2007) assegurando o cumprimento das funções diretivas do Estado. 

Gramsci (2007) denomina estas instituições de “aparelhos privados de hegemonia”, 

instituições, a partir dais quais, as classes dominantes disseminam sua ideologia e educam o 

consenso das classes subalternas, em torno dos projetos de conservação da ordem burguesa.  

Nesta perspectiva, o FONAPRACE, enquanto organização da sociedade civil, possui 

uma diretiva de classe e passa de uma instância reivindicativa e contestatória, em um 

organismo colaboracionista com as políticas e projetos educacionais governamentais que tem 

repercussão direta na direção política do projeto de assistência estudantil defendido
48

. 

Devemos destacar as contribuições deste Fórum para o amadurecimento das pautas da 

assistência estudantil, que possibilitaram, inclusive, a construção de importantes parâmetros 

políticos para legitimação da assistência aos estudantes no interior das IFES, bem como a 

disseminação de uma nova concepção de assistência estudantil. Vale dizer que as ações da 

assistência estudantil eram compreendidas como “gastos” adicionais para o orçamento já 

insuficientes das IFES. 

Embora o esforço empreendido pelo Fórum tenha sido essencial na luta pela 

legitimidade da assistência estudantil nas IFES, não podemos desconsiderar os limites e 

contradições acerca da concepção de assistência que passou a ser difundida no início dos anos 

2000. 

O documento intitulado “assistência estudantil uma questão de investimento”, 

construído pelo FONAPRACE no ano 2000, alertava para a necessidade de recursos 

específicos e a construção de diretrizes nacionais. No entanto, o tratamento da assistência 

                                                           
48

Sobre esse aspecto ver o livro “Dez encontros” (FONAPRACE, 1993) e a “Revista dos 25 anos do Fonaprace” 

(FONAPRACE, 2012).   
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como investimento, ainda que tenha representado significativos avanços para a sua 

estruturação à nível nacional, apontava para uma concepção produtivista da educação e, assim 

sendo, da própria assistência estudantil. 

Vale dizer que antes do Decreto de 2010, cada IFES, dada a sua autonomia concedida por 

lei, começou a implantar políticas de assistência estudantil sem uma unificação ou diretriz para a 

concessão destes auxílios. A regulamentação específica do PNAES disciplina o modus operandi 

para apoiar a permanência de estudantes de baixa renda matriculados em cursos de graduação 

presencial das IFES. O objetivo seria viabilizar a igualdade de oportunidades entre todos os 

estudantes e contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico, com a adoção de medidas que 

buscam combater situações de repetência e evasão. 

Em conformidade com o Decreto 7.234/2010, que define o PNAES, constatamos que a 

assistência estudantil é destinada aos estudantes do ensino superior pertencente à rede pública 

Federal, entretanto os CEFETs e os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia são 

“instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, 

especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de 

ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas 

práticas pedagógicas” (Lei 11.892/2008, art. 2°). Nesse sentido, tornou-se imprescindível que 

o decreto, referenciado, ampliasse as ações no âmbito da assistência estudantil para outros 

níveis e modalidades de educação. 

Apesar de no próprio texto legal, artigo 4º, Decreto 7.234/2010, haver a previsão de 

recursos para a educação oferecida para o público dos Institutos Federais, esse assunto não era 

pacífico nos órgãos distribuidores de recursos. Com a autorização do MEC os recursos foram 

estendidos também ao ensino médio: 

Art. 4º As ações de assistência estudantil serão executadas por instituições federais 

de ensino superior, abrangendo os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, considerando suas especificidades, as áreas estratégicas de ensino, 

pesquisa e extensão e aquelas que atendam às necessidades identificadas por seu 

corpo discente.  

 

Assim, debruçando sobre o artigo em comento, parece perfeitamente legal a concessão 

de recursos para o ensino médio, mesmo o PNAES sendo uma política inicialmente concebida 

ao ensino superior. 

As ações previstas no PNAES dizem respeito às seguintes áreas: moradia, 

alimentação, transporte, assistência à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche, apoio 

pedagógico e acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação (Decreto 7.234/2010). 
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A assistência estudantil vem se consolidando no CEFET/RJ, desde 1990, como um 

conjunto de ações que tem como fundamento a promoção do acesso e da permanência dos 

alunos, na instituição, que estejam em condição de vulnerabilidade social
49

 e/ou econômica, 

contribuindo para sua formação acadêmica.  

Um fato que merece destaque na trajetória histórica da assistência estudantil no 

CEFET/RJ, é que antes da implementação do PNAES a instituição já possuía estrutura de 

assistência estudantil, ainda que tais estruturas possam ser consideradas frágeis se comparadas 

aos recursos disponíveis a partir do PNAES. 

Um aspecto crucial à análise de um determinado programa ou política social diz 

respeito às concepções envolvidas em torno da teoria do programa. No texto legal do PNAES, 

a assistência estudantil é concebida com o objetivo de democratizar as condições de 

permanência dos jovens na educação superior pública federal; minimizar os efeitos das 

desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da educação superior; reduzir 

as taxas de retenção e evasão e contribuir para a promoção da inclusão social pela educação. 

Tais objetivos são assimilados pelos profissionais. 

A concepção de assistência estudantil abordada neste trabalho, diz respeito à 

assistência como direito social. Nesse sentido, tem como finalidade prover os recursos 

necessários para transposição dos obstáculos e superação dos impedimentos ao bom 

desempenho acadêmico. 

No entanto, em uma sociedade desigual, a escola, assim como as demais instituições, 

reproduz em suas relações a dinâmica presente nas relações em sociedade tendo, portanto, um 

papel de reprodutora das relações sociais.  

Nesse contexto, a inserção de uma política social no âmbito da educação tem 

importante papel como forma de redução das desigualdades que se manifestam na sociedade e 

na instituição escolar. Desse modo, cabe à assistência estudantil, enquanto direito social, uma 

parcela nessa importante tarefa de produção de novas relações e redução das desigualdades 

sociais.  

Embora consideramos o PNAES um avanço no campo da assistência estudantil, 

ressaltamos os limites do plano, demonstrando a concepção de que a assistência estudantil 

extrapola a satisfação das necessidades básicas com vistas a garantir a permanência do 

                                                           
49

 A concepção de vulnerabilidade, na perspectiva social, se refere aos segmentos populacionais desprovidos da 

estrutura de oportunidades sociais, econômicas, culturais oriundas do Estado, do mercado e da própria sociedade. 

Cabe dizer que o termo vulnerabilidade socioeconômica também é referendado em documentos do 

FONAPRACE. 
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estudante. Portanto, a política de assistência estudantil é muito mais do que apenas uma ação 

governamental de distribuição de recursos financeiros. 

 

3.2.1. O trabalho dos assistentes sociais e sua relação com o PNAES 

 

 O trabalho do profissional de Serviço Social nos estabelecimentos educacionais resulta 

da sua atuação política e profissional na defesa dos direitos sociais e humanos vinculada a 

uma necessidade socioinstitucional de contribuir com a ampliação do processo educacional, 

com vistas a garantir o acesso e permanência dos sujeitos na educação escolarizada. O 

trabalho desenvolvido pelo assistente social não se confunde ao dos educadores. Em que pese 

a dimensão socioeducativa de suas ações, sua inserção tem se dado no sentido de fortalecer as 

redes de sociabilidade e de acesso aos serviços sociais e dos processos socioinstitucionais 

voltados para o reconhecimento e ampliação dos direitos dos sujeitos sociais. 

Devemos refletir qual contexto o assistente social vem sendo requisitado para 

trabalhar na política de educação, permeada de possibilidades e contradições no que concerne 

às tendências neoliberais de ampliação das formas de acesso e de permanência, em 

decorrência do processo de contrarreforma empreendido. Na esteira de Almeida (2011), 

elencamos alguns fatores importantes que demarcam essa inserção:  

 

 A ampliação e a interiorização da rede de Institutos de Educação Profissional, 

Ciência e Tecnologia e as demandas por programas e ações de assistência estudantil. 

 A expansão do setor privado de educação e a demanda por ações de assistência 

estudantil e de trabalho comunitário como forma de justificar a isenção de impostos. 

 A aprovação da Política Nacional de Assistência Estudantil e a ampliação das 

formas de acesso à educação superior pública. 

 A afirmação do direito à educação de largos contingentes populacionais que se 

encontram fora da escola e o acionamento de diferentes instituições do Poder 

Judiciário e do Executivo para assegurar e acompanhar as condições de acesso a esse 

direito. 

 A disseminação de programas e projetos sociais que articulam educação, esporte e 

cultura como forma de “exercício da cidadania” e ampliam as ações de cunho 

educativo em articulação como o tempo e espaço escolar (ALMEIDA, 2011, p. 25-

26). 

 

 O Serviço Social – área de produção do conhecimento que tem se consolidado 

enquanto referência nas produções teóricas sobre as políticas sociais no âmbito do Estado 

capitalista e suas respostas às demandas da classe trabalhadora – possui um papel fundamental 

na elaboração científica acerca desta área de atuação profissional, sobretudo, em tempos que a 

categoria vem mobilizando esforços para redefinir sua intervenção no campo da educação. 
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 Foi com a Política Nacional de Assistência Estudantil que houve o aumento do 

número de vagas para assistentes sociais, ampliando o quadro de profissionais para trabalhar 

nas universidades e institutos federais. Esses profissionais, em sua maioria, têm como 

principal atribuição o planejamento e a execução da assistência estudantil, sendo lotados nos 

campi universitários, nas pró-reitorias ou órgãos/setores equivalentes. Porém, esta atribuição é 

apenas um eixo de atuação, cabendo à instituição e ao profissional entender que a profissão 

instrumentaliza e capacita para o desempenho também de outras atividades. 

 O exercício profissional do assistente social na educação ocorre a partir de três 

fundamentos: a dimensão socioeducativa relativa à natureza da profissão em todas as 

instâncias de intervenção, a democratização da educação por meio da potencialização do 

processo de construção da gestão democrática e a articulação da política de educação com as 

demais políticas sociais (MARTINS, 2012). 

 Para Almeida (2003), as atividades do assistente social na educação devem ter alguns 

aspectos essenciais, como o desenvolvimento de ações e atividades na perspectiva de garantia 

do acesso da população à educação escolarizada, relacionadas à concessão de bolsas; à 

elaboração de diagnósticos populacionais; à mobilização e organização política de grupos 

para lutar em prol da garantia do direito à educação, bem como ações que visam à garantia da 

permanência nas instituições educacionais, enquadrando-se as ações interinstitucionais com a 

rede de proteção, com os serviços de saúde, de transporte, de assistência social e com os 

órgãos de direitos. 

Com relação, então, à política de assistência estudantil, dentre tantos profissionais que 

trabalham para a concretização desta, o assistente social destaca-se por ser o que acaba tendo 

maior envolvimento nessa política social. Entre as principais atribuições realizadas pelos 

assistentes sociais, as mais citadas foram: identificar demandas para orientações, 

encaminhamentos e acompanhamentos; atendimentos sociais; prestar suporte no processo de 

seleção e permanência de bolsas; acompanhamento do aluno e realizar estudo social para 

emissão de parecer social. 

Quanto as principais atividades realizadas pelo serviço social, prevalecem em igual 

proporção os atendimentos individuais com o aluno e os atendimentos com as famílias. A 

atuação direcionada para a garantia da gestão democrática e da qualidade da educação indica 

outras dimensões que também se inscrevem no conjunto das lutas sociais pelo 

reconhecimento e ampliação da educação pública como um direito social. Reafirma, portanto, 

a compreensão de que o trabalho do assistente social, na esfera da educação, não se restringe 
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ao segmento estudantil e nem às abordagens individuais, envolve também ações junto às 

famílias, aos professores, aos demais trabalhadores da educação, aos gestores, aos 

profissionais e às redes que compõem as demais políticas sociais. O que configura ações não 

só de caráter individual, mas também coletivo. 

Todos os participantes da pesquisa afirmaram conhecer a resolução do CFESS Nº 

493/06, que dispõe sobre as condições éticas e técnicas do exercício profissional do assistente 

social. No entanto, fica a dúvida se há de fato condições físicas e técnicas para o trabalho 

como: espaço para atendimentos individuais e coletivos, local adequado para a guarda de 

documentos pertinentes ao atendimento dos usuários, já que ao serem questionados se no 

local de trabalho há recursos que garantam o sigilo profissional, 06 profissionais responderam 

que sim, 03 afirmaram que sim, mas não adequadamente e 01 informou que não.  

 

Gráfico 2 

 

Outro aspecto importante é o que se refere ao trabalho interdisciplinar que deve ser 

realizado, no âmbito da educação e nas outras políticas sociais, visando à concretização dos 

direitos sociais por meio do esforço coletivo. Assim, para além da execução da assistência 

estudantil, surgem novas possibilidades de atuação do assistente social no âmbito da 

instituição. 

O cotidiano escolar tem sido palco de enfrentamento de complexas expressões das 

questões sociais que o conhecimento pedagógico sozinho não tem conseguido atender, 

reivindicando assim a articulação interdisciplinar de outros saberes profissionais, como o do 

assistente social. 

O Serviço Social está ligado a outras áreas e isto é fundamental para seu 

desenvolvimento, pois o isolamento seria prejudicial para a abrangência de seu trabalho. As 
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ações em parceria funcionam como fertilizantes para a produção de conhecimento no 

processo de ir e vir das relações e demandas profissionais. Além de trazer para a intervenção 

profissional, a possibilidade do pluralismo e da equidade, princípios fundamentais da 

profissão de Serviço Social.  

 

Gráfico 3 

 

Nas reuniões pedagógicas, onde se reúnem a equipe pedagógica, professores e 

coordenadores de cursos para discutir as problemáticas e elaborar projetos pedagógicos, os 

assistentes sociais participam como elemento integrador, trazendo propostas baseadas em seu 

conhecimento sobre a realidade das famílias e dos educandos. 

Aqui se reflete a dimensão socioeducativa da profissão, onde o profissional pode atuar 

junto à comunidade acadêmica proporcionando espaços reflexivos e de politização, trazendo 

para discussão diferentes temas que perpassam o ambiente acadêmico, podendo utilizar-se de 

instrumentos técnico-operativos como as palestras, campanhas socioeducativas, grupos 

reflexivos, entre outros. De acordo com Martins (2012) essa ação estará em consonância com 

o projeto ético-politico profissional, na medida em que o trabalho socioeducativo assume um 

caráter emancipatório, tornando, portanto, um processo essencial para a construção do 

pensamento crítico da comunidade acadêmica. 

Para o fortalecimento das propostas de gestão democrática as atividades devem ser 

desenvolvidas junto a segmentos sociais, como movimento estudantil, sindicatos e 

profissionais da educação, no sentido de instrumentalizar e apoiar os processos de 

organização e mobilização sociais no campo educacional (ALMEIDA, 2003). 

A pesquisa realizada aponta também que apenas 03 assistentes sociais possuem 

experiência anterior na área de educação.  Entretanto, quando inquiridos sobre o 
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conhecimento da grade curricular dos cursos oferecidos pela instituição, 09 dos 10 

profissionais afirmaram desconhecer. O conhecimento e a compreensão da proposta curricular 

dos cursos oferecidos pela instituição são fundamentais para a atuação profissional, haja vista 

que é o currículo o meio articulado e intencional de formação, onde se expressa um conjunto 

de concepções, tendência políticas, teóricas e metodológicas. 

Com o intento de analisar o exercício profissional do assistente social no CEFET/RJ, 

apresentaremos algumas reflexões de natureza teórico-metodológica acerca das dimensões da 

prática profissional do Serviço Social na assistência estudantil. Consideramos que tais 

reflexões são importantes devido ao fato de o Serviço Social ser um dos principais 

formuladores e executores da política de assistência ao estudante. 

Refletir a prática profissional do Serviço Social em face da operacionalização da 

assistência estudantil demanda trazer para o debate a necessidade de mudanças dos 

paradigmas de operacionalização da política, fortalecendo assim, futuras análises sobre os 

fundamentos e diretrizes que a norteiam.  

Ao serem indagados se os estudantes bolsistas recebem orientação/acompanhamento 

pedagógico na Coordenadoria de Assistência Estudantil ou órgão equivalente, 07 assistentes 

sociais responderam negativamente. Todavia, quando perguntamos se eles acreditam que essa 

orientação/acompanhamento resulta em ações que visam minimizar as evasões e/ou 

repetência escolar, as respostas permaneceram em igual proporção, conforme os dados 

revelam: 

Gráfico 4 

 

Há que ser destacar a relevância dos programas de acompanhamento acadêmico e 

apoio pedagógico para os estudantes inseridos nos programas de assistência estudantil e as 

implicações desse apoio na trajetória acadêmica do aluno. Haja vista que a principal 
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finalidade da assistência estudantil é a de prover os recursos necessários para que os 

estudantes tenham um bom desempenho acadêmico. 

Dessa forma, uma efetiva e eficaz política de permanência requer a articulação entre as 

unidades de ensino e a instância responsável pela coordenação e administração dos programas 

de assistência estudantil de forma a não se perder de vista a concepção acadêmica que deve 

pautar as ações de assistência estudantil. A importância da articulação das ações de assistência 

estudantil com o processo de formação acadêmica constituiu-se medida fundamental para a 

alteração do quadro de fragmentação e descontinuidade que tem caracterizado a assistência 

estudantil no CEFET/RJ. 

Também é imprescindível a ampliação do financiamento, visto que constatamos a 

dificuldade de gerenciamento da assistência estudantil frente ao desafio da insuficiência de 

recursos. Sem a obtenção premente dos orçamentos que sejam condizentes ao aumento de 

vagas, há uma desqualificação dos programas assistenciais, sendo que, em casos mais 

extremos, certos programas correm o risco de sucumbir pela falta e/ou diminuição dos 

investimentos, os quais anualmente vêm sendo reduzidos pelo governo. 

Na esteira desse cenário, 06 assistentes sociais acreditam que os programas de 

permanência contribuem para a melhoria das condições econômicas, sociais, políticas, 

familiares, culturais, físicas e psicológicas dos estudantes, conforme gráfico abaixo: 

Gráfico 5 

 

Compreendemos que a política de assistência estudantil é fruto da luta dos 

movimentos sociais da educação, como alternativa política orientada para o exercício do 

compromisso social da universidade com a formação humana. As instituições de ensino 

devem assumir a assistência estudantil no sentido de minimizar os impactos das desigualdades 

sociais intrínsecas ao sistema capitalista que se refletem na educação. 
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A adoção de práticas político pedagógicas pelo Serviço Social na operacionalização da 

política de assistência estudantil – instância de poder, no interior da qual se abrem espaços 

para promover junto aos estudantes processos educativos e democráticos – confere 

legitimidade e visibilidade à dimensão política das ações de assistência, além de contribuir 

para que estes profissionais não reproduzam a lógica clientelista e assistencialista nas suas 

práticas. 

O CEFET/RJ oferece os seguintes Programas de Assistência Estudantil:  

I - Programa de Auxílio ao Estudante com Necessidade Específica (PAENE) - 

destinado a facilitar a acessibilidade, permanência e formação de qualidade aos estudantes 

com necessidades específicas.  

II – Programa de Auxílio Emergencial (PAEm) - destinado a minimizar as 

dificuldades socioeconômicas emergenciais que comprometem a permanência do estudante na 

Instituição. 

III – Programa de Auxílio-Alimentação (PAA), destinado a atender os estudantes que 

não dispõem de recursos financeiros suficientes para alimentação durante sua permanência na 

Instituição.  

O que justifica o trabalho do serviço social na política de assistência estudantil é a 

concessão de bolsas e o acompanhamento dos alunos. No entanto, o trabalho do assistente 

social na educação pressupõe também a atenção das demandas representadas no bojo da 

política de educação. Além das demandas pela gestão da assistência estudantil no interior da 

instituição – expressa pelos procedimentos de análise socioeconômica, distribuição e 

socialização de recursos – as discussões sobre a oferta formativa no que se refere ao currículo, 

à relação ensino-aprendizagem, à ampliação do acesso à educação, entre outras demandas, 

constituem possibilidades de trabalho para o assistente social e precisam constituir sua pauta 

de preocupações enquanto profissional da educação. 

Os alunos que se identificam com o programa e desejam pleitear as bolsas participam 

de um processo de seleção que consiste nas seguintes etapas: inscrição, preenchimento de 

formulário socioeconômico, conferência documental, declarações, entrevista socioeconômica 

e avaliação. Todos esses procedimentos são realizados pelo assistente social. Parte da seleção 

consiste na comprovação da situação socioeconômica, já que há uma grande procura e uma 

oferta limitada. Atualmente, 2.036 estudantes são atendidos pelo PNAES na instituição e a 

dotação orçamentária para a assistência estudantil neste ano é de, aproximadamente, 9 

milhões de reais, de acordo com informações obtidas junto ao DEAC. 
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Quando questionados se os critérios de seleção adotados são adequados à realidade 

dos estudantes, apenas 01 assistente social respondeu que sim, conforme gráfico abaixo: 

 

Gráfico 6 

 

Ainda sobre esse aspecto, os dados demonstram que 09 assistentes sociais afirmaram 

que os critério de seleção adotados não são claros quanto à distribuição dos benefícios. No 

CEFET/RJ, os critérios e requisitos para concessão dos benefícios dos Programas de 

Assistência Estudantil estão regulamentados em editais. Os requisitos gerais para participação 

nos programas são: estar regularmente matriculado em curso da instituição (em qualquer nível 

e modalidade de ensino); estar dentro dos critérios de vulnerabilidade social e/ou econômica; 

não perceber qualquer outro auxílio pago por programas oficiais e/ou programas internos do 

CEFET/RJ; apresentar documentação que comprove, prioritariamente, o valor de renda bruta 

per capita familiar de até 1,5 (hum e meio) salário mínimo (base nacional). No caso específico 

do Programa de Auxílio ao Estudante com Necessidade Específica – PAENE, o estudante 

deverá apresentar documentação que comprove deficiência de natureza motora, sensorial ou 

múltipla de acordo com as definições das alíneas a, b, c, e, artigo 5º, do Decreto nº. 5. 296/ 

2004, que será encaminhado para o profissional de Serviço Social que avaliará a possibilidade 

de acesso do aluno ao auxílio. Já para o Programa de Auxílio Emergencial – PAEm, deverá 

apresentar um parecer do profissional de Serviço Social indicando a necessidade, em caráter 

emergencial, para recebimento do auxílio. 

Podemos constatar o caráter excludente dos procedimentos de seleção em virtude da 

não garantia do atendimento de todos os alunos considerados aptos para participar dos 

programas. Até os alunos bolsistas não têm garantias quanto ao recebimento do auxílio, que é 

de R$ 400,00 (quatrocentos reais), ou seja, se será contínuo até o término do seu curso.  
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Aqui discutimos o debate sobre a formulação de uma política de assistência estudantil 

tensionada pelos fundamentos e diretrizes da Política de Assistência Social, que possui 

critérios focalistas e seletivos de inserção e manutenção de benefícios e serviços prestados aos 

seus usuários (MORAES & LIMA, 2011). 

Sobre o PNAES, questionamos se as ações desenvolvidas pelo programa garantem a 

igualdade de acesso ao CEFET/RJ e 06 responderam que não, conforme o gráfico aponta: 

Gráfico 7 

 

O acesso, a permanência e a manutenção dos estudantes no decorrer do período de 

formação acadêmica, deveriam resultar em uma condição democrática, já positivada como 

direito na Constituição Federal de 1988. No entanto, o trabalho do assistente social se limita à 

situação de “exclusão/inclusão” de uma política pública que objetiva, mas não inclui a todos. 

Ainda que a metodologia de análise socioeconômica defina o público a ser atendido nos 

programas, esbarramos na indisponibilidade de recursos, que são insuficientes para o 

atendimento de todos. Assim, os procedimentos de seleção socioeconômica acabam por 

converter a finalidade do direito social pela lógica da concorrência. 

Outra questão importante diz respeito à divulgação das ações da política de assistência 

estudantil. Indagamos se essa divulgação é realizada de forma adequada e apenas 04 

profissionais responderam que sim. A divulgação e o devido acesso à informação certamente 

são os caminhos mais prósperos para o desenvolvimento e abrangência das ações da política 

de assistência estudantil. O desconhecimento por parte dos alunos sobre a política; a 

documentação incompleta; a burocracia no processo de abertura de conta bancária; dentre 

outros, são fatores que precisam ser considerados no que tange à adequação dessa divulgação. 
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Em relação ao orçamento para assistência estudantil, perguntamos se o recurso 

orçamentário é suficiente para a demanda de benefícios e apenas 01 respondente afirmou que 

sim, como o gráfico nos demonstra: 

 

Gráfico 8 

 

Apesar da existência de um fundo específico para os programas da assistência 

estudantil, o qual provém da matriz PNAES, as evidências mostram ser ele insuficiente para 

atender à crescente demanda que se soma à expansão de vagas. A verba destinada à 

assistência estudantil rubricada como PNAES é de 9 milhões de reais. Para o atendimento de 

até 40 % dos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica matriculados nas 

universidades federais e nos 2 CEFETs, o FONAPRACE realizou um estudo em 2014 que 

definiu a necessidade de, no mínimo, 1,5 bilhão de reais para os recursos do PNAES em 2014. 

Se considerarmos a expansão dos cursos e das demais matrículas em 2015, a demanda será de 

2 bilhões de reais. 

Dessa forma, os atuais recursos disponíveis para a assistência estudantil precisam ser 

complementados com outras receitas e, por isso, as matrizes orçamentárias são modificadas e 

diversificadas em cada instituição, conforme suas necessidades e particularidades para o 

funcionamento de seus programas. O que é percebido também pelos profissionais 

pesquisados. 

Como já mencionamos, uma das principais atribuições do assistente social, junto à 

política de assistência estudantil, é a seleção de estudantes para serem contemplados com os 

benefícios sociais ofertados pela instituição. A realização desse procedimento requer o uso de 

instrumentos técnicos operativos, como a entrevista, a análise socioeconômica, a visita 

domiciliar, o estudo social e a elaboração de parecer social. O exercício profissional do 
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assistente social possui uma instrumentalidade que não está ligada a instrumentação técnica, 

trata-se 

 

de uma propriedade e/ ou capacidade que a profissão vai adquirindo na medida em 

que concretiza objetivos. Ela possibilita que os profissionais objetivem sua 

intencionalidade em respostas profissionais. É por meio da instrumentalidade que os 

assistentes sociais modificam, transformam, alteram as condições objetivas e 

subjetivas e as relações interpessoais e sociais existentes num determinado nível da 

realidade social: no nível do cotidiano (GUERRA, 2000, p. 02). 

 

Já os instrumentos são importantes para o exercício profissional, entretanto, eles, 

isolados, até poderão chegar a uma finalidade, contudo, em termos de atendimento das 

diretrizes do projeto profissional não conseguirá dá as respostas profissionais. Como veremos 

no gráfico abaixo, a pesquisa revela a recorrência da utilização de muitos instrumentais que 

mediatizam o exercício profissional: 

 

Gráfico 9 

 

A realização de estudos socioeconômicos para fins de benefício e serviços sociais é 

uma das competências do assistente social, de acordo com o Artigo 4º da Lei 8662/93 que 

regulamenta a profissão, “realizar estudos socioeconômicos com usuários para fins de 

benefício e serviço sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas 

privadas e outras entidades” (CRESS, 2009, p. 19).  

A seleção dos alunos mediante análise econômica apesar de não ser atribuição 

privativa do assistente social, e sim uma competência profissional, tem como principal agente 

executor o profissional de Serviço Social que realiza uma análise socioeconômica, a partir de 

análise documental e da realização de uma entrevista onde as demandas sociais são ouvidas e 
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consideradas. Esta tarefa se torna um grande desafio na medida em que essa análise 

socioeconômica poderá efetivar ou negar direitos, pois muitas vezes o aluno está dentro do 

“critério” e teria direito à política de assistência estudantil, porém não é contemplado, devido 

à insuficiência de recursos institucionais. Um caso que exemplifica essa situação é o de um 

aluno que possuía uma renda um pouco superior à 1,5 (hum e meio) salário mínimo, mas 

tinha uma composição familiar de 7 membros sob seu arrimo, sendo 3 enteados, 2 filhos, 

esposa e sogra.  

Os estudos sociais são importantes instrumentos para o desvendamento da realidade 

social de determinado aluno, que ao expor sua situação ao profissional – em entrevista, visita 

domiciliar, observações, análises documentais – permite ao assistente social, emitir um 

parecer social sobre tal situação. (MIOTO, 2009). 

 A sistematização dos dados das fichas, dos cadastros e dos atendimentos, realizados 

no cotidiano profissional, são de extrema importância, pois poderão contribuir com as lutas 

encampadas para a melhoria da política de assistência estudantil, para o exercício profissional, 

a fim de propor novas ações, mobilizar recursos, pressionar pela ampliação do quadro de 

servidores, publicizar dados, entre outros. Assim, 

 

um dos maiores desafios que o assistente social vive no presente é desenvolver sua 

capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de trabalho criativas e 

capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de demandas emergentes no 

cotidiano. Enfim, ser um profissional propositivo e não só executivo. Responder a 

tais requerimentos exige uma ruptura com a atividade burocrática e rotineira, que 

reduz o trabalho do assistente social a mero emprego, como se esse se limitasse ao 

cumprimento burocrático de horário, à realização de um leque de tarefas as mais 

diversas, ao cumprimento de atividades preestabelecidas. Já o exercício da profissão 

é mais do que isso. É uma ação de um sujeito profissional que tem competência para 

propor, para negociar com a instituição os seus projetos, para defender o seu campo 

de trabalho, suas qualificações e funções profissionais. Requer, pois, ir além das 

rotinas institucionais e buscar apreender o movimento da realidade para detectar 

tendências e possibilidades nela presentes passíveis de serem impulsionadas pelo 

profissional (IAMAMOTO, 2005, p. 20). 

 

É importante salientarmos que um dos fatores que explicam os elevados índices de 

evasão e retenção universitária é a desigualdade de renda do corpo discente, daí decorre a 

necessidade que justifica a importância da assistência estudantil. A institucionalização desta 

política nas IFES acontece no encalço da implementação do Programa de Apoio ao Plano de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), em 2006, que instituí as 

“reformas” nas universidades brasileiras e prioriza, dentre outros aspectos, o desenvolvimento 

de políticas de inclusão e assistência estudantil.   
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Outra problemática diz respeito à disseminação de um perfil restrito às “reformas” e 

ao chamado processo de “bolsificação” que elimina do debate a necessidade de 

universalização da política (ampliação de direitos). A tendência à “bolsificação” dos serviços 

de assistência estudantil é também consequência da tendência à assistencialização das 

políticas sociais, que não prioriza o debate com os estudantes sobre suas necessidades a fim 

de construir um projeto de assistência estudantil que se distancie da lógica dos ‘pacotes 

prontos’ (MORAES & LIMA, 2011, p. 4). O que nos demonstra um esvaziamento de uma 

proposta de ensino que garanta o direito à permanência do estudante, propiciando espaços 

coletivos e com caráter universal.  

 

Ao se optar por fornecer bolsa-alimentação e bolsa-moradia em detrimento da 

construção de Restaurantes Universitário e Alojamentos o que se tem é a focalização 

do problema na reprodução da lógica atual da Assistência Social no interior da 

universidade. Essa saída reforça o mercado e a individualidade como parâmetros 

societários, com a bolsa o aluno consome no mercado de forma isolada (CISLAGHI 

& SILVA, 2011, p.17). 

 

Nesse sentido, as ações desenvolvidas no âmbito da assistência estudantil são 

correlatas às ações da Assistência Social, no que tange a lógica emergencial, imediatista e 

fragmentada dos programas e projetos na garantia de acesso e permanência dos estudantes de 

forma focalizada e restrita a critérios de elegibilidade – o mais pobre entre os mais pobres – 

semelhantes aos da Política de Assistência Social.  

Na atuação do Serviço Social frente ao planejamento e operacionalização desta 

política é possível perceber esta configuração. Esta conduta profissional pressupõe a 

construção de práticas educativas estratégicas de cunho político, provocadoras de mudanças 

nos espaços sócio-ocupacionais da profissão. Daí advém a necessidade da análise crítica da 

realidade na qual este profissional interfere, tendo definidos os objetivos da política e seu 

compromisso com os estudantes usuários da mesma. Vislumbramos a expansão da assistência 

estudantil como possibilidade de ampliação da abrangência da política no provimento das 

condições de permanência do estudante na educação superior. No entanto, trabalhamos sob a 

perspectiva da focalização, seletividade e “bolsificação”. 

Ainda que imersos nessas contradições, cabe aos assistentes sociais o desafio de 

tencionar, por meio de suas práticas, os limites da política e desenvolver junto aos 

estudantes/usuários a proposta de construção de um modelo de assistência estudantil 

comprometido e consoante aos interesses de seus maiores demandantes. O que implica o 

caráter político-pedagógico do profissional do Serviço Social no cotidiano das suas ações 
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propiciando o envolvimento dos estudantes/usuários no planejamento, implementação e 

avaliação da política. 

A prática do Serviço Social, entendida como processo político e ideológico, deve 

pautar-se numa intervenção pedagógica que elucida a correspondência de forças nas 

diferentes conjunturas e na dinâmica das práticas institucionais. O que deve ocorrer nos 

espaços formativos como conselhos de classe, jornadas pedagógicas, reuniões acadêmicas e 

fóruns – junto aos demais educadores, juntos aos alunos, juntos aos outros assistentes sociais, 

tencionando melhorias nos programas junto aos gestores e diretores. 

O que denominamos de dimensão político-pedagógica do Serviço Social se apresenta 

por meio da construção de práticas educativas estratégicas com viés político, que possibilitem 

mudanças no espaço sócio-ocupacional do assistente social. 

 

A função pedagógica do Assistente Social em suas diversidades é determinada pelos 

vínculos que a profissão estabelece com as classes sociais e se materializa, 

fundamentalmente, por meio dos efeitos da ação profissional na maneira de pensar e 

agir dos sujeitos envolvidos nos processos da prática (Abreu, 2008, p.17). 

 

Pautado em seu projeto ético-político profissional
50

 e inscrito na divisão sócio técnica 

do trabalho como uma profissão de caráter educativo, o Serviço Social dispõe de habilidades 

político-pedagógicas que respaldam a sua atuação profissional
51

. Além de assumir o 

compromisso com a garantia do acesso aos serviços prestados, bem como o atendimento das 

demandas de seus usuários. 

É notório que a nível institucional, o assistente social dispõe de uma relativa 

autonomia ao passo em que existe uma tensão entre o seu projeto profissional e a sua 

condição de trabalhador assalariado (IAMAMOTO, 2007). Desta forma, o assistente social 

está submetido aos ditames do mundo do trabalho e, por conseguinte, do capital, sendo 

determinantes históricos que impõem limites à sua prática profissional. 

Devemos romper com as práticas restritas à burocracia do processo seletivo dos 

programas desenvolvidos na assistência estudantil, que limitam as iniciativas da profissão. A 

                                                           
50

 Sua gênese remonta à transição dos anos 70 aos 80 do século passado, tendo como marco o III CBAS 

conhecido como o “congresso da virada”. A construção desse projeto representou a renúncia e a crítica ao 

conservadorismo profissional ainda presente no serviço social brasileiro. Ele “tem em seu núcleo o 

reconhecimento da liberdade como valor ético central – a liberdade concebida historicamente, como 

possibilidade de escolher entre alternativas concretas; daí um compromisso com a autonomia, a emancipação e a 

plena expansão dos indivíduos sociais. Consequentemente, o projeto profissional vincula-se a um projeto 

societário que propõe a construção de uma nova ordem social, sem dominação e/ou exploração de classe, etnia e 

gênero” (NETTO, 1999, p.104-5; grifos originais). 
51

 Ver Lei de Regulamentação da profissão nº 8662/93. 
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partir do reconhecimento e o exercício de uma prática profissional do Serviço Social, 

orientada por uma dimensão político-pedagógica será possível experiências que proporcionem 

a formação de grupos de pesquisa e discussão voltados para a elaboração de propostas que 

objetivem interferir na realidade institucional e que sirvam para fundamentar planos, 

programas e projetos no setor; a participação direta dos estudantes/usuários nas deliberações 

da assistência estudantil e, sobretudo, o estímulo à organização política dos 

estudantes/usuários para as questões que dizem respeito à formulação e avaliação dos 

programas da assistência. 

A partir das análises sobre o cenário contemporâneo podemos perceber que é na 

tensão entre a produção da desigualdade e garantia de acesso a direitos que os assistente 

sociais trabalham (IAMAMOTO, 2007). Situados nesse terreno perpassado por interesses 

sociais distintos, dos quais não é possível fugir, uma vez que são eles que tecem a vida em 

sociedade e fundamentam a profissão, os profissionais vivenciam, nos diferentes espaços 

sócio-ocupacionais, inúmeros desafios para a efetivação e consolidação dos direitos sociais da 

população usuária. O Serviço Social se estabelece como uma profissão que tem por princípio 

central a emancipação da sociedade, através do acesso aos direitos sociais dos usuários por 

meio das políticas públicas.  

Nesse sentido, no âmbito da luta pela garantia das ações de acesso e permanência se 

vislumbra a presença dos profissionais de Serviço Social, que em conjunto com outros 

sujeitos contribuem para o entendimento e também na operacionalização das ações de 

assistência estudantil numa perspectiva de direito, rompendo com o viés assistencialista que 

alguns ainda insistem em assim classificar a política de assistência estudantil. 

Indagados na pesquisa sobre as principais demandas que surgem no exercício 

profissional, foram elencados em ordem de importância: a questão econômica; a evasão 

escolar; os conflitos familiares; conflito entre professor/alunos; a infrequência escolar; a 

violência entre os alunos/Bullying e, por último, questões de saúde. As demandas colocadas à 

profissão no cotidiano do exercício profissional nos impõe analisar as condições materiais e 

investir na dimensão política da profissão para imprimir qualidade nesse espaço sócio 

ocupacional que se expande. 

A partir da aproximação teórica e prática do assistente social ao universo educacional, 

pretendemos identificar as problemáticas socioeducativas, tendo como parâmetro a realidade 

social que atravessa a educação em nosso país. Consideramos que é por meio de uma ação 

integrada e articulada do Serviço Social com os demais agentes sociais que compõe a rede 
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educacional do CEFET/RJ que se alcançará o protagonismo de seus educandos, a partir de 

uma formação acadêmica, ética e humanística.  

Nesta perspectiva, os assistentes sociais podem contribuir no processo de formação da 

consciência dos usuários, dado que nosso exercício pode apontar para uma direção social que 

imprima um compromisso com a organização política dos usuários e com os movimentos e 

lutas direcionados ao enfrentamento prático das inúmeras formas de violação dos direitos 

(SANTOS, 2012, p. 260). 

Entretanto, o assistente social deve assumir, mesmo que em locais contrários a seus 

princípios, historicamente defendidos pela profissão, o compromisso com o projeto ético 

político, utilizando-o como norteador para a construção de uma nova sociabilidade. 

Principalmente diante desta conjuntura, onde os direitos são repassados como favores e as 

políticas públicas paulatinamente privatizadas. Faz-se necessário, uma postura ética e crítica 

sobre o que está posto, fundamentando estratégias, para um novo fazer, uma nova política, ou 

melhor, uma nova consciência e intencionalidade. 

 

3.3. Os desafios para a profissão no CEFET/RJ 

 

 O carecimento de pesquisas que deem conta das particularidades das políticas de 

assistência estudantil dificulta o avanço desta categoria profissional na construção de ações 

coletivas que priorizem os interesses dos estudantes e combatam a transformação dessa 

Política em um mero instrumento funcional à propostas contrarreformistas implementadas. 

 Para além de abordar a temática da assistência estudantil nos seus aspectos 

institucionais e operacionais, apreendendo no plano da aparência as conquistas de sua 

regulamentação e sua contribuição concreta para a permanência do estudante na instituição de 

ensino, o Serviço Social deve ocupar-se da apreensão das contradições da Política, dos seus 

pontos de tensão e suas relações com os projetos das classes em disputa. 

 Os limites conjunturais à implementação das ações de assistência estudantil, na 

perspectiva do direito, reduzem as oportunidades de acesso universal aos serviços, programas 

e projetos, resultando em implicações para a democratização das condições de acesso e 

permanência. 

 A educação tem sido alvo de cortes recorrentes nas gestões de governos, isso se 

confirma pelo anúncio recente feito pela presidente Dilma, de um corte de R$ 69, 9 bilhões 

nas despesas do orçamento de 2015. Na educação, o contingenciamento totalizou R$ 9, 42 
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bilhões. A alegação é de que há a necessidade de conter gastos em função da crise econômica 

mundial e da reserva de um montante para pagamento de juros e amortização da dívida 

pública. 

 Portanto, a defesa da democratização do acesso e da permanência denota uma relação 

com os princípios do projeto ético-político do Serviço Social, pleiteando a reafirmação e a 

materialização deste projeto profissional por parte dos assistentes sociais que estão direta ou 

indiretamente vinculados ao processo de planejamento, operacionalização e avaliação da 

política de assistência estudantil. 

Outro aspecto importante, é que o trabalho do assistente social não deve se restringir à 

instituição, e sim à comunidade escolar, não devendo ser reduzida a atuação apenas aos 

estudantes. Ou seja, “o assistente social deve estar atento para não realizar uma análise 

endógena, reducionista, fragmentada, individualista, do ambiente educacional, mas situá-lo no 

contexto mais amplo” (MARTINS, 2012, p. 42). 

 A partir de nossa trajetória profissional nesse campo sócio-ocupacional, podemos citar 

alguns desafios e dificuldades enfrentados, tais como: o aumento da demanda pela requisição 

profissional em comparação com o pequeno quantitativo de profissionais nesses espaços; 

escassez/ausência de bibliografia no campo educacional, seja para discutir a proposta política, 

seja para tratar outros temas e conteúdos que circunscrevem este universo; a sobrecarga de 

trabalho, no que se refere à execução da assistência estudantil; falta de parâmetro em relação 

ao número de assistente social x aluno; falta de capacitação profissional, de condições de 

trabalho e de reconhecimento profissional por parte dos gestores da Política. 

 Apesar das dificuldades e limites enfrentados pelos assistentes sociais, no campo da 

educação, especificamente na assistência estudantil, há muitas possibilidades de ações que já 

são feitas para efetivação dos direitos, democratização do acesso e garantia de permanência, 

sendo inegável a importância que esses profissionais adquirem na educação. 

Conforme citamos anteriormente, a sistematização da prática profissional é importante 

aliada dos assistentes sociais e deve ser adotada no cotidiano do fazer profissional. Ao 

buscarmos escrever sobre o trabalho dos assistentes sociais na política de assistência 

estudantil, embora saibamos que existem muitos profissionais que trabalham há bastante 

tempo com esta questão, nos deparamos com a escassez de materiais sobre o assunto, o que 

demonstra a falta de sistematização do que vem sendo produzido pelo Serviço Social nesta 

área específica. 
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 Conforme nos lembra Almeida (1997), a sistematização do trabalho do assistente 

social, é antes de tudo uma estratégia que estimula a sua dimensão intelectual, contribui no 

processo de conquista de maior autonomia do profissional no local de trabalho, dando 

visibilidade à profissão e auxilia no próprio processo de reconhecimento do Serviço Social, 

não só pelos profissionais, mas também pelos usuários atendidos pelas outras profissões na 

instituição. 

 Outro ponto que precisamos abordar é que os profissionais que atuam na política de 

assistência estudantil não dispõem de ferramentas modernas, ou melhor, não dominam e nem 

têm acesso na instituição de tecnologia da informação para auxiliá-los na organização e na 

sistematização dos dados produzidos na execução da política. Por exemplo: seria muito 

importante banco de dados com informações capazes de gerar relatórios, dados estatísticos 

sobre o resultado dos trabalhos dos profissionais envolvidos com a assistência estudantil. 

Outra questão é o investimento em capacitação e qualificação dos profissionais e a 

necessidade de ampliação do quadro de servidores ligados à assistência estudantil, já que em 

todo sistema CEFET/RJ tem apenas 12 assistentes sociais. 

 Portanto, um dos maiores desafios para os assistentes sociais que ocupam os espaços 

profissionais da área de educação na atualidade é o de sinalizar, a partir da análise da 

educação brasileira, onde estão as lutas, como elas se movimentam, quais os interesses em 

disputa. Assumir conscientemente o compromisso com a transformação do quadro 

educacional atual enxertando em seu trabalho o sentido ético-político, materializado pelo 

projeto da profissão, articulando suas ações com os movimentos de resistência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O caminho traçado até aqui inaugura um esforço de ir além. A síntese que buscamos 

construir neste momento é provisória, uma vez que demonstra a grande relevância do 

desenvolvimento de outras pesquisas sobre essa temática. 

O movimento de pensar as políticas educacionais no Brasil, partindo do pensamento 

social brasileiro, nos remete a discussão da formação do Estado que oferece cenário favorável 

ao desenvolvimento do capital internacional. O traço de continuísmo presente no sistema 

político brasileiro fundamenta a nossa compreensão sobre a forma como o governo conduziu 

as decisões políticas tomadas em consonância com as reformas do projeto neoliberal 

empreendidas pelo governo FHC. 

Conforme assinalamos na introdução, a opção metodológica pelo materialismo 

histórico-dialético nos permitiu captar as contradições do desenvolvimento histórico do 

processo de formulação das políticas do ensino profissional no país e suas mediações nas 

relações entre capital e trabalho e trabalho e educação. 

No primeiro capítulo, analisamos o capitalismo, suas alterações na cena 

contemporânea e seus desdobramentos e reflexos para as políticas públicas no país, em 

especial à política de educação brasileira. Situamos as reestruturações da política educacional, 

no interior da qual está localizado o PNAES, no âmbito do Estado e apresentamos nossa 

compreensão acerca das principais determinações do Estado, sobretudo no que tange a sua 

atuação na garantia das condições necessárias à reprodução das relações sociais capitalistas, 

compreendidas a partir da teoria social crítica de Marx. 

Somente a partir da compreensão da estrutura das relações capitalistas que acarretam o 

motivo gerador das distorções no sistema educacional é que poderemos centrar esforços na 

construção de um projeto de educação que atenda aos interesses dos trabalhadores. Portanto, a 

luta dos trabalhadores pela conquista de outra institucionalidade educacional deve ter como 

pressuposto o questionamento do próprio modelo econômico sobre o qual se erigem as ideias, 

os valores e as práticas das classes dominantes que orientam a política educacional. 

No segundo capítulo, compreendemos os fundamentos da relação trabalho e educação 

à luz da perspectiva social crítica. Analisamos a educação enquanto campo de tensão e de 

lutas sociais, de disputa de projetos societários antagônicos e lócus das mais variadas 

expressões da questão social. Também, entendemos como se deu o processo da formação 

profissional, no contexto histórico da educação no país, e que concepções de educação 
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tecnológica orientaram a formulação de políticas públicas para a educação no Brasil dos anos 

de 1990, no sentido de compreendermos a conjuntura política, econômica e cultural que 

demarcou esse período, quando também se deu a elaboração de uma nova LDB. 

Os descaminhos dos governos Lula e Dilma em favor de uma política de educação 

profissional e tecnológica contra-hegemônica de educação expressam a gênese de uma 

proposta de educação sob a forma de regulação da hegemonia lulista que representa a 

centralidade executiva na gestão dos programas e ofertas educativas afinadas com o projeto de 

educação das frações burguesas associadas brasileiras, que sempre defenderam uma educação 

aligeirada e instrumental para a parcela majoritária dos trabalhadores brasileiros. 

A hegemonia lulista, que coaduna com a hegemonia rentista do capital, não pode ser 

compreendida pela ausência de resistência ao projeto de governança para o Brasil sequer por 

uma relação despótica que anula a possibilidade de atenção às demandas contra-hegemônicas 

das diversas representações das lutas sociais. O cerne da regulação lulista é a perspectiva 

conciliatória baseada numa espécie de reconversão do discurso e das pautas, reconhecidas 

historicamente como progressistas, para sujeitá-los, pela retórica da participação ampliada, 

aos interesses privatistas da educação instrumental e da educação como serviço.  

O que chamamos de uma reconversão das pautas não ocorre necessariamente por uma 

participação consentida, mas por escolhas teórico-metodológicas e políticas nos rumos das 

lutas sociais que encontram um terreno complexo de disputas frente às contradições do 

horizonte em prol de uma emancipação política dos trabalhadores pela defesa de bandeiras da 

cidadania burguesa, não realizadas na constituição de nosso capitalismo dependente e do 

horizonte da emancipação humana, improvável nos limites do modo de produção capitalista. 

Já no terceiro capítulo, analisamos o percurso histórico e as reconfigurações atuais do 

CEFET/RJ trazendo para o debate algumas reflexões acerca da política governamental e dos 

limites e desafios para uma formação profissional com qualidade. Também analisamos a 

política de assistência estudantil; o trabalho desenvolvido pelos assistentes sociais na 

instituição e as ações da política de permanência. 

Na execução da política de assistência estudantil é unânime a presença do profissional 

de Serviço Social, sendo a educação um espaço sócio-ocupacional de grande atuação. 

Podemos pontuar algumas possibilidades de trabalho a serem desenvolvidas pelos assistentes 

sociais na instituição, como a articulação da política de educação com as demais políticas 

sociais, por meio da rede socioassistencial, facilitando o processo de realização da 

intersetorialidade entre as políticas sociais, na realização do mapeamento e visitas 
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institucionais, participação nos conselhos municipais de direito, os encaminhamentos dos 

estudantes para o atendimento, como a política de saúde e assistência social; a interlocuação 

da participação da comunidade acadêmica nos espaços decisórios, com vistas à gestão 

democrática e a promoção de discussões para a garantia da qualidade dos serviços prestados 

no sistema educacional, como as atividades voltadas para a discussão dos problemas sociais e 

educacionais, por meio de debates com toda a comunidade. 

As mediações que conformam a expansão da assistência estudantil num cenário de 

ofensiva neoliberal, no âmbito da educação, foram assimiladas por meio da problematização 

do conteúdo político de democratização expresso pelo Estado brasileiro a partir dos 

programas contrarreformistas. A contextualização histórica do Estado capitalista nos permite 

compreender, mediante uma perspectiva crítica, os limites das concessões/conquistas da 

classe trabalhadora sob a égide do capital e sua funcionalidade na garantia da reprodução das 

relações capitalistas de produção. 

As reestruturações empreendidas pelo governo federal na educação estão apoiadas 

numa concepção fetichizante de democratização (LIMA, 2005) que circunda a temática da 

assistência estudantil e dificulta a sua problematização pelos diversos sujeitos envolvidos com 

a Política.  

A assistência estudantil, no movimento histórico, se configura como uma das 

principais pautas reivindicativas dos estudantes e movimentos sociais da educação. No 

entanto, ainda que ela desempenhe um papel fundamental no provimento das condições 

materiais que garantam a permanência dos estudantes na educação, assume uma posição 

funcional à formação do consenso das classes subalternas ao projeto educacional dominante. 

Assim, cabe-nos distinguir a assistência estudantil que lutamos da “assistência estudantil 

consentida”
52

 e possível de ser efetivada nos limites do projeto educacional dominante 

(NASCIMENTO, 2013).  

A integração da assistência estudantil na agenda governista, por meio do PNAES, 

trouxe consigo a expectativa para os estudantes e para os profissionais que atuam junto às 

políticas, da ampliação da assistência, do fortalecimento do seu debate enquanto direito, da 

estruturação de suas ações para além da questão de renda dos estudantes. Entretanto, reforçou-

se o caráter minimalista da política, haja vista os entraves quanto à disponibilização de 

                                                           
52

 A categoria foi utilizada por Nascimento “para determinar a mudança substancial do projeto de assistência 

estudantil historicamente defendido pelos movimentos sociais da educação no atual contexto contrarreformista” 

(2014, p. 90). 
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recursos financeiros pelo governo para subsidiar o desenvolvimento dos programas, fazendo 

com que fiquem reduzidos a ações pontuais. 

Essas contradições se evidenciam no cenário político onde as teses social-liberais 

instauram um processo de renovação do neoliberalismo, trazendo o tema da questão social 

para a agenda governamental com o intento de neutralizar os conflitos de classe e as 

desigualdades estruturais. É no interior deste projeto político que a educação passa a ser 

divulgada como um “portfólio de investimento” (CASTELO, 2008), como meio que cada 

indivíduo deve buscar para inserir-se no mercado de trabalho. Dessa forma, oEstado 

apresenta-se como provedor deste serviço, realizando-o, inclusive, por meio de parcerias 

público-privadas, apontando a educação como geradora de maior produtividade, que, por sua 

vez, eleva o crescimento econômico do país, pretendido por um Estado em busca da 

modernização e da competitividade. 

Não obstante a validade e importância da luta democrática em favor da ampliação dos 

direitos, compete aos profissionais da educação buscar submeter essa luta democrática à 

construção de um horizonte mais amplo e fecundo que possa efetivamente redefinir padrões 

de organização e desenvolvimento social sem necessariamente aceitarem como únicas e dadas 

as alternativas que o capital em sua fase histórica de ascensão ofereceu. 

Constatamos que no âmbito da educação os assistentes sociais são desafiados 

cotidianamente a enfrentar as refrações de uma política educacional orientada por critérios de 

mercado, com o risco de restringirem suas intervenções ao nível da reprodução das relações 

sociais de produção. Porém, uma postura crítica e eticamente comprometida com a 

democratização do ensino exige a proposição de estratégias que sejam capazes de provocar 

mudanças em prol do acesso e permanência dos grupos historicamente alijados do sistema 

educacional.  

Portanto, embora compartilhem os desafios contemporâneos do sistema educacional, 

os assistentes sociais possui no horizonte de sua intervenção profissional a responsabilidade 

teórico-metodológica, ético-política e técnico-instrumental em defesa da radicalização de 

acesso aos direitos sociais. 
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APÊNDICE 

 

 

ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL – CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS 

APLICADOS 

 

PESQUISADORA: PRISCILA DOS SANTOS SMITH PEREIRA 

ORIENTADORA: PROF.ª DRA. FRANCINE HELFREICH COUTINHO DOS  

SANTOS 

DATA: ____/____/2015. 

 

 

Caro assistente social, 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “A política de assistência estudantil e o 

trabalho do assistente social no CEFET/RJ”. 

Sua participação é muito importante. Não serão publicados dados ou informações que possibilitem sua 

identificação. Tão logo a pesquisa seja concluída, você será convidado a conhecer os resultados. 

Muito obrigada! 
 

I. PERFIL 

1. IDADE: |_____| 

2. SEXO: |____| (1. FEMININO 2. MASCULINO) 

3.CIDADE DE MORADIA: ________________________________________ 

 

II. FORMAÇÃO ACADÊMICA 

4. EM QUE ANO CONCLUIU O CURSO DE SERVIÇO SOCIAL: |___|___|___|___| 

5. VOCÊ ESTUDOU EM UNIVERSIDADE: 

|___| 1. PÚBLICA 2. PARTICULAR 

6. ESPECIFIQUE O CURSO MAIS AVANÇADO (1. ESPECIALIZAÇÃO, 2. MESTRADO, 3. 

DOUTORADO, 4. PÓS-DOUTORADO): 

________________________________________ 

 

III. LOCAL E CONDIÇÕES DE TRABALHO 

7. QUAL CAMPUS VOCÊ ATUA? ________________________________________ 

8. VOCÊ CONHECE A RESOLUÇÃO DO CFESS QUE DISPÕE SOBRE AS CONDIÇÕES ÉTICAS E 

TÉCNICAS DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL?  

|___| (1. SIM 2. NÃO) 

9. NO SEU LOCAL DE TRABALHO HÁ RECURSOS QUE GARANTAM O SIGILO PROFISSIONAL?  

|___| (1. SIM 2. NÃO 3. SIM, MAS NÃO ADEQUADAMENTE) 

10. O SERVIÇO SOCIAL PARTICIPA DAS REUNIÕES PEDAGÓGICAS?  

|___| (1. SIM 2. NÃO) 

11. O SERVIÇO SOCIAL PARTICIPA DOS CONSELHOS DE CLASSE (COC)? 

|___| (1. SIM 2. NÃO) 
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IV. SOBRE O CEFET 

12. POSSUÍA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL ANTERIOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO? 

|___| (1. SIM 2. NÃO) 

13. VOCÊ SABE QUAIS SÃO OS CURSOS OFERECIDOS NA SUA UNIDADE DE ENSINO? 

|___| (1. SIM 2. NÃO) 

14. VOCÊ CONHECE A GRADE CURRICULAR DOS CURSOS OFERECIDOS PELA INSTITUIÇÃO? 

|___| (1. SIM 2. NÃO) 

15. VOCÊ CONHECE O CURRÍCULO DOS CURSOS OFERECIDOS? 

|___| (1. SIM 2. NÃO) 

16. O ENSINO OFERECIDO PELO CEFET/RJ GARANTE UMA FORMAÇÃO OMNILATERAL AOS SEUS 

ALUNOS? 

 

IV. SOBRE A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

17.O PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (PNAES) DESENVOLVE AÇÕES QUE 

GARANTEM A IGUALDADE DE ACESSO AO CEFET/RJ? 

|___| (1. SIM 2. NÃO) 

18. OS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO SÃO ADEQUADOS À REALIDADE DOS ESTUDANTES? 

|___| (1. SIM 2. NÃO) 

19. OS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ADOTADOS SÃO CLAROS QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS 

BENEFÍCIOS? 

|___| (1. SIM 2. NÃO) 

20. OS PROGRAMAS DE PERMANÊNCIA CONTRIBUEM PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES 

ECONÔMICAS, SOCIAIS, POLÍTICAS, FAMILIARES, CULTURAIS, FÍSICAS E PSICOLÓGICAS DOS 

ESTUDANTES? 

|___| (1. SIM 2. NÃO) 

21. OS ESTUDANTES BOLSISTAS RECEBEM ORIENTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO 

NA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (CAE)? 

|___| (1. SIM 2. NÃO) 

22. A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL É REALIZADA 

ADEQUADAMENTE? 

|___| (1. SIM 2. NÃO) 

23. A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DIFUNDE VALORES ÉTICOS DE LIBERDADE, 

IGUALDADE E DEMOCRACIA? 

|___| (1. SIM 2. NÃO) 

24. A COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL SE ARTICULA COM SETORES 

PEDAGÓGICOS DO CEFET/RJ COM RELAÇÃO À POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL? 

|___| (1. SIM 2. NÃO) 

25. A COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL ASSESSORA AS DIRETORIAS EM 

PROJETOS, PROGRAMAS E AÇÕES QUE VISEM GARANTIR E OU FAVORECER A INCLUSÃO DE 
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SEGMENTOS DE BAIXA CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E 

SEGMENTOS ESPECÍFICOS NO CEFET/RJ? 

|___| (1. SIM 2. NÃO) 

26. O ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO DOS ESTUDANTES ATENDIDOS NOS 

PROGRAMAS RESULTA EM AÇÕES QUE VISAM A MINIMIZAR A EVASÃO E/OU REPETÊNCIA 

ESCOLAR? 

|___| (1. SIM 2. NÃO) 

27. O RECURSO ORÇAMENTÁRIO É SUFICIENTE PARA A DEMANDA DE BENEFÍCIOS? 

|___| (1. SIM 2. NÃO) 

28. O NÚMERO DE VAGAS EXISTENTES NOS PROGRAMAS DE PERMANÊNCIA É SUFICIENTE 

PARA A DEMANDA DOS ESTUDANTES NO CEFET/RJ? 

|___| (1. SIM 2. NÃO) 

 

V. SOBRE O EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

29. QUAIS SÃO AS 3 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DO TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL? 

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 

3. ________________________________________ 

30. QUAIS SÃO AS ATIVIDADES MAIS REALIZADAS PELO SERVIÇO SOCIAL? (MARQUE ATÉ 3 

OPÇÕES, DE 1 A 3 SENDO 1 A MAIS REALIZADA) 

|___| ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS COM ALUNOS 

|___| ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS COM FAMÍLIAS 

|___| ATENDIMENTOS DE GRUPO COM ALUNOS 

|___| ATENDIMENTOS DE GRUPO COM FAMÍLIAS 

|___| VISITA DOMICILIAR 

|___| PARTICIPAÇÃO NO FONAPRACE 

|___| OUTROS________________________________________ 

31. É REALIZADO ACOMPANHAMENTO SOCIAL AOS ALUNOS E/OU FAMÍLIAS? 

|___| (1. SIM 2. NÃO 3. DEPENDE DO CASO) 

32. QUAIS OS PRINCIPAIS INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA O REGISTRO DO TRABALHO 

PROFISSIONAL? (MARQUE ATÉ 3 OPÇÕES, DE 1 A 3 SENDO 1 O MAIS UTILIZADO) 

|___| FICHA SOCIAL 

|___| LIVRO DE OCORRÊNCIA 

|___|RELATÓRIO SOCIAL 

|___| ESTUDO SOCIAL 

|___| PARECER SOCIAL 

|___| OUTROS 

33. QUAIS AS PRINCIPAIS DEMANDAS NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL? (MARQUE ATÉ 3 OPÇÕES, 

DE 1 A 3, SENDO 1 A MAIS IMPORTANTE) 

|___| VIOLÊNCIA ENTRE ALUNOS/BULLYING 
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|___| CONFLITO ENTRE PROFESSOR/ALUNO 

|___| CONFLITO ENTRE FUNCIONÁRIO/ALUNO 

|___| EVASÃO ESCOLAR 

|___| CONFLITO COM A LEI 

|___| INFREQUÊNCIA ESCOLAR 

|___| ENVOLVIMENTO DE ALUNOS COM DROGAS 

|___| FALTA DE MOTIVAÇÃO NA ESCOLA 

|___| QUESTÕES DE SAÚDE 

|___| QUESTÕES SOBRE SEXUALIDADE 

|___| CONFLITOS FAMILIARES 

|___| QUESTÃO ECONÔMICA 

|___| OUTROS________________________________________ 

 

ACABOU A PESQUISA. OBRIGADA! 

 

 

 

 

 

 

 

 


