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RESUMO 

 

 

SILVA, Rosemary Lopes Soares da. Políticas de educação profissional de nível médio da 
Bahia 2007-2014: contradições entre a “promessa inclusiva” e a prática social. 2018. 349 f. 
Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro, 2018. 
 

A pesquisa tem como objeto de estudo as Políticas de Educação Profissional de Nível 
Médio na Bahia de 2007 a 2014. Delineei como objetivo geral captar as contradições 
produzidas pelas Políticas Públicas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio na 
Bahia (EPT), nas relações entre o Estado e a sociedade civil e manifestadas na formação dos 
egressos de cursos técnicos do Centro Territorial de Educação Profissional do Semiárido 
Nordeste II (CETEP). Tais políticas de caráter social são realizadas sob a perspectiva da 
“inclusão social”, que constitui o fundamento do Planejamento Plurianual do Estado brasileiro 
e da Bahia no período de 2007 a 2014. Entendo a “inclusão social” como uma noção que 
informa práticas políticas e sociais presentes nos governos Lula e Dilma, na perspectiva 
hegemônica, mas que também se materializa, de formas específicas, particulares e singulares, 
na práxis social imbricada na vida cotidiana dos sujeitos. Como fonte de dados recorri a 
documentos oficiais da política de educação profissional (EPT) produzidos nos âmbitos 
federal e estadual, bem como a depoimentos obtidos na pesquisa empírica com gestores da 
política no âmbito estadual e sujeitos egressos dos cursos técnicos do CETEP. Considero, 
nesta pesquisa, que a expressão “inclusão social pelo trabalho, emprego e renda”, no viés 
economicista da política de EPT, explicita o uso de um conceito ideológico. Entretanto, essa 
mesma política se refere à formação dos egressos pelo princípio educativo do trabalho, que é 
um conceito epistemológico. A tese que defendo é a de que o estado da Bahia tem 
implementado políticas de educação profissional técnica de nível médio que produzem 
contradições situadas além da inclusão social pelo trabalho, emprego e renda. Tais 
contradições se materializam tanto em benefício do capital quanto em benefício do trabalho. 
Existem contradições na práxis social dos egressos que se revelam pelos conteúdos que 
reiteram a hegemonia do capital, embora sejam identificados conteúdos criadores e 
transformadores na práxis social desses egressos. 
 
Palavras-chave: Educação Profissional. Políticas Públicas. Principio Educativo do Trabalho. 

Inclusão Social. Práxis Social.   



ABSTRACT 

 

 

SILVA, Rosemary Lopes Soares da. Secondary Technical-Professional Education Policies 
of Bahia 2007-2014: contradictions between an "inclusive promise" and social practice. 2018. 
349 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, 2018. 

 
The research focuses on the study of Secondary Technical-Professional Education 

Policies in Bahia from 2007 to 2014, in order to identify contradictions between the ‘inclusive 
promise’ and social practice. I directed me to look at it on two levels, in order to answer the 
central question: what contradictions are produced by the public policies of secondary 
technical-professional education in Bahia, based on the policies of the federal and state 
governments, oriented towards ‘social inclusion’? Thus, the general objective of this research 
is to capture the contradictions produced by the Public Policies of Secondary Technical-
Professional Education in Bahia (TPE), in the relations between the State and civil society and 
manifested in the education of the graduates of technical courses of the Territorial Center of 
Professional Education of the Semi-arid Northeast II (Centro Territorial de Educação 
Profissional do Semiárido Nordeste II - CETEP).  Such social policies are carried out from the 
perspective of ‘social inclusion’, which is the basis of the Pluriannual Planning of the 
Brazilian State and Bahia from 2007 to 2014. I understand ’social inclusion’ as a notion that 
informs political and social practices present in Lula and Dilma governments, in the 
hegemonic perspective, but also materializes in specific, particular or singular forms, in the 
imbricated social praxis in everyday life of the subjects. As a source of data was used official 
documents of the professional education policy (TPE) produced at the federal and state levels, 
as well as the testimonies obtained in the empirical research with policy managers at the state 
level and subjects graduated from CETEP technical courses. The results enabled historically 
reconstruct the object, by identifying the formative mediations and practices of ‘social 
inclusion’ promised by TPE policy, relating them to the social practices of the subjects 
graduated from technical courses formed by this policy in CETEP. I consider in this research 
that the expression ‘social inclusion through work, employment and income’, in the 
economistic bias of TPE policy, makes explicit the use of an ideological concept. However, 
this same policy refers to the education of graduates by the educational principle of work, 
which is an epistemological concept. The thesis that is defended is that the state of Bahia has 
implemented secondary technical-professional education policies that produce contradictions 
located beyond social inclusion through work, employment and income. Such contradictions 
materialize both for the benefit of capital and for the benefit of the work. There are 
contradictions in the social praxis of the graduates that are revealed by the contents that 
reiterate the hegemony of capital, although creative and transformative contents are identified 
in the social praxis of these graduates. 
 
Key-works: Education Professional. Politics Public. Principle of Work Educational. Inclusion 

Social. Praxis Social. 



RESUMEN 

 

 

SILVA, Rosemary Lopes Soares da. Políticas de educación profesional de nivel medio de 
Bahía 2007-2014: contradicciones entre la "promesa inclusiva" y la práctica social. 2018. 349 
f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro, 2018. 
 

La investigación tiene como objeto de estudio las Políticas de Educación Profesional 
de Nivel Medio en Bahía de 2007 a 2014. Delineé como objetivo general captar las 
contradicciones producidas por las Políticas Públicas de Educación Profesional Técnica de 
Nivel Medio en Bahía (EPT), en las relaciones entre el " Estado y la sociedad civil y 
manifestadas en la formación de los egresados de cursos técnicos del Centro Territorial de 
Educación Profesional del Semiárido Nordeste II (CETEP). Tales políticas de carácter social 
se realizan bajo la perspectiva de la inclusión social, que constituye el fundamento de la 
Planificación Plurianual del Estado brasileño y de Bahía en el período de 2007 a 2014. 
Entiendo la "inclusión social" como una noción que informa prácticas políticas y sociales 
presentes en los gobiernos Lula y Dilma, en la perspectiva hegemónica, pero que también se 
materializa, de formas específicas, particulares y singulares, en la praxis social imbricada en 
la vida cotidiana de los sujetos. Como fuente de datos recurrió a documentos oficiales de la 
política de educación profesional (EPT) producidos en los ámbitos federal y estadual, así 
como a testimonios obtenidos en la investigación empírica con gestores de la política en el 
ámbito estadual y sujetos egresados de los cursos técnicos del CETEP. En esta investigación, 
considero que la expresión "inclusión social por el trabajo, empleo y renta", en el sesgo 
economicista de la política de EPT, explicita el uso de un concepto ideológico. Sin embargo, 
esa misma política se refiere a la formación de los egresados por el principio educativo del 
trabajo, que es un concepto epistemológico. La tesis que defiendo es la de que el estado de 
Bahía ha implementado políticas de educación profesional técnica de nivel medio que 
producen contradicciones situadas más allá de la inclusión social por el trabajo, empleo y 
renta. Tales contradicciones se materializan tanto en beneficio del capital cuanto en beneficio 
del trabajo. Hay contradicciones en la praxis social de los egresados que se revelan por los 
contenidos que reiteran la hegemonía del capital, aunque se identifican contenidos creadores y 
transformadores en la praxis social de esos egresados. 
 
Palabras clave: Educación Profesional. Políticas Públicas. Principio Educativo del Trabajo. 

Inclusión Social. Práxis Social. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Face às grandes transformações e tendo em vista as exigências do mundo da 

produção1, sabe-se que a atualidade2 expõe o desafio de formar profissionalmente os 

trabalhadores a partir dos pressupostos das relações dialéticas que se estabelecem entre o 

capital e o trabalho e, por decorrência, a luta de classes. “Na luta de classes, já se disse isso, a 

educação formal escolar foi um dos aspectos que, em sua concretização, revelou muitos 

embates conflitantes.” (BATISTA e MULLER, 2015). Ir à política pública de educação 

profissional no estado da Bahia para realizar este estudo a partir de seus pressupostos, dos 

desdobramentos e do desenvolvimento de sua implementação, a partir do ano de 2007 – com 

a finalidade de apreender o estado da arte, bem como, apreendê-la e relacioná-la na 

perspectiva da intersetorialidade com outras políticas públicas sociais elaboradas, financiadas 

e induzidas pelo governo federal a partir do ano de 2004 –, foi o caminho percorrido no 

sentido de estabelecer os nexos entre as transformações do mundo da produção, a relação 

dialética entre capital e trabalho, e a educação pública escolar. O intento era o de captar as 

contradições produzidas na formação dos trabalhadores egressos dos cursos técnicos 

profissionais, pela práxis social dos sujeitos e pelo modo como vivenciam essa formação na 

sociedade nos seus conteúdos reiterativos e (ou) transformadores.  

Neste estudo, considero a historicidade da formação do Estado brasileiro na 

República, que de acordo com Frigotto, Ciavatta e Ramos (2012), respaldados pelo 

pensamento de Florestan Fernandes, afirmam que, o que vai ocorrer no plano estrutural no 

Brasil, é que as crises conjunturais entre as frações da classe acabam sendo superadas 

mediante processos de rearticulação do poder da classe burguesa, numa estratégia de 

conciliação de interesses entre o denominado arcaico e o moderno. Trata-se, para Fernandes, 

                                                 
1 O mundo da produção aqui defendido está de acordo com o sentido atribuído por Marx, que não se resume 

estritamente à produção, mas ao modo de produção e de reprodução da vida. Não é o mundo estrito da 
economia. E não é o mundo restrito da política. É o universo da economia política. A economia política é a 
negação da economia isolada como dominante ou da política também isolada como prevalente. Porque elas são 
inter-relacionais. São determinantes e determinadas. Portanto, o conceito de modo de produção em Marx só 
pode ser pensado na perspectiva da totalidade. A categoria totalidade, em Marx, permite estabelecer as relações 
e encontrar os nexos entre o mundo da produção e as relações específicas com a educação e a escola, na 
tentativa de entender a totalidade social. Nesse sentido, as seguintes indagações são pertinentes: qual foi o 
trabalho que se desenvolveu com a industrialização capitalista do séc. XX? De que formação carecia, segundo 
alguns de seus principais formuladores? E o que vem se passando nas décadas desse século XXI, nessa era 
financeira, digital e flexível que conforma o capitalismo na feição mais destrutiva de que sua história tem 
notícias? Qual a educação destinada para os filhos da classe trabalhadora? (ANTUNES, 2017, p. 7-11). 

 
2 A concepção de atualidade como síntese do passado, de todas as gerações passadas, que se projeta no futuro 

(GRAMSCI, 1982, p. 130-131). 



18 

de um processo que reafirma, ao longo da nossa história, a “modernização do arcaico”, e não 

a ruptura de estruturas de profunda desigualdade econômica, social, cultural e educacional 

(FRIGOTTO, 2012 et. al, p.10). 

Para Oliveira, a imbricação do atraso, do tradicional e do arcaico com o moderno e 

desenvolvido potencializa nossa forma específica de sociedade capitalista dependente e de 

nossa inserção subalterna na divisão internacional do trabalho (FRIGOTTO, 2012 et. al, p. 

10). Para Frigotto (2012, p. 11), a síntese do processo histórico construído no Brasil se define, 

segundo Oliveira, por um tipo de desenvolvimento “que se ergueu pela desigualdade e se 

alimenta dela”. Nessa perspectiva, na estrutura econômica brasileira, há o desafio do salto 

estrutural para sair dessa condição de subalternidade e de dependência econômica.   

O desafio do salto implica enorme esforço de investimento em educação, ciência e 
tecnologia e em infraestrutura. E isso demanda, além das reformas sociais de base 
(agrária, tributária, jurídica e política), um volume de recursos que, em face do 
pagamento exorbitante de juros da dívida interna e externa, além da tradição 
regressiva dos impostos, não permite o salto. Trata-se de um impasse que não é 
conjuntural, mas estrutural em nossa história. (FRIGOTTO, et. al, 2012, p. 11) 

 

O estudo realizado sobre a educação profissional na Bahia, no recorte temporal de 

2007 a 2014, considera o fenômeno da intersetorialidade na agenda das políticas públicas que 

se expressava no Plano Plurianual (PPA)3 do governo federal a partir de (2008-2011)4, e 

desdobrou-se em Programas Finalísticos e Programas de Apoio às Políticas Públicas e Áreas 

Especiais. Constituiu-se como a referência nacional e, no estado da Bahia em particular, o 

PPA do mesmo período alinha-se com o PPA do governo federal, no sentido de materializar 

as ações do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC). Almeida (et al., 2014), nos estudos 

                                                 
3 O PPA é a Lei que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública 

para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. 
Vigora por quatro anos, sendo elaborado no primeiro ano de um governo, abrangendo até o primeiro ano do 
governo seguinte.  Segundo publicação do IPEA, na administração pública em geral, a construção da agenda de 
políticas públicas ainda é conduzida com base nos princípios da democracia representativa, onde se amplifica o 
papel dos atores institucionais na escolha dos temas que serão objeto de atenção governamental. As ações 
relacionadas à legislação, regulação e fiscalização, ao fomento e à formulação de políticas públicas são 
atribuídas ao conjunto de órgãos que compõem o núcleo estratégico do Estado, composto pela alta burocracia 
das secretarias formuladoras de políticas públicas e das agências reguladoras. De acordo com essa publicação 
do IPEA, nesse processo de elaboração do PPA, os atores não institucionais – movimentos sociais, 
organizações não governamentais e associações civis – exercem pouca influência. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/participacao/noticias-do-ipea/813-artigo-questiona-ausencia-de-participacao-na-
construcao-de-agenda-de-politicas-e-os-limites-dos-arranjos-participativos-federais. Acesso em 10.11.15. 

 
4 Lei nº 11.653, de 7 abril de 2008. Dispõe sobre o plano plurianual para o período 2008/2011. No Art. 3º,  diz o 

parágrafo § 2º: “ Serão considerados prioritários, na execução das ações constantes do Plano, os projetos: I - 
associados ao Projeto-Piloto de Investimentos Públicos - PPI e ao Programa de Aceleração do Crescimento – 
PA”. Está expresso também, na Secção III da Lei do PPA, com relação ao Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) do governo federal, no Art. 11: “As ações do Programa de Aceleração do Crescimento - 
PAC constantes do Plano Plurianual 2008-2011 integram as prioridades da Administração Pública Federal, e 
terão tratamento diferenciado durante o período de execução do Plano, na forma do disposto nesta Lei”. 
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sobre ações governamentais integradas para a realização das políticas sociais no Brasil de 

hoje, afirma que a realidade que se tem é a de que “as práticas intersetoriais, quando ocorrem, 

ainda figuram como processos inovadores e experimentais, viabilizados mais pelo interesse de 

seus agentes do que por uma decisão política do governo”. De acordo com o autor, essa 

realidade faz persistir a fragmentação das políticas públicas. 

De acordo com os estudos de Almeida (et al., 2014), acerca de práticas de 

intersetorialidade das políticas sociais nos âmbitos do “sistema de proteção social”, da 

“intersetorialidade na gestão da pobreza5 e do trabalho”, de “experiências de intersetorialidade 

na saúde” e dos  “percursos intersetoriais a partir da educação pública” promove discussões 

sobre a intersetorialidade abrangente e a intersetorialidade restrita, bem como sobre os 

desafios colocados à intersetorialidade “na interface com outras políticas públicas”, que vão 

desde a lógica fragmentada das práticas institucionais historicamente consolidadas no Brasil, 

que reforçam a atuação setorial, até os limites do próprio desenho institucional possível de ser 

instituído (ALMEIDA, et al. 2014, p. 117;147). 

Recorro aos estudos de Algebaile (2009, p. 316) no tocante a gestão de políticas 

intersetoriais voltadas para ações de caráter assistencial e pedagógico definidos como “ações 

socioeducativas” – ações “de apoio aos trabalhos escolares, de alimentação e de práticas 

desportivas e culturais em horário complementar ao das aulas” expedidas pelo Ministério de 

Educação (MEC), pelo governo federal, “que devem ser realizadas pelos municípios de forma 

associada à implantação de programas e conforme orientações e critérios dispostos”. O 

                                                 
5 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13415.htm, orientada por Virginia Fontes, cujo 

objeto de estudos foi “O Banco Mundial como ator político, intelectual e financeiro (1944 a 2008)”. Nela, é 
traçado um panorama histórico a partir da análise empírica de documentos produzidos pelo próprio banco 
sobre a atuação dele em empréstimos direcionados a países para “o aliviamento da pobreza”, traduzidos em 
projetos para a indução do gasto público nas políticas setoriais e sociais para os meios rural e urbano. A 
influência intelectual do banco se deu por meio de uma gama crescente e variada de Organizações Sociais. Tais 
ações do Banco Mundial aconteceram em países de continentes diversos, inclusive na América Latina e no 
Caribe. De acordo com a tese, a justificativa é a de que “a pobreza e as desigualdades socioeconômicas 
extremas geravam tensões políticas e sociais nas áreas subdesenvolvidas” (PEREIRA, 2009, p. 83). Ainda, 
segundo Pereira “... dentro do Banco Mundial, o dinheiro funciona como um lubrificante necessário para 
mover o produto principal, que é realizar prescrições políticas e ideias avalizadas por ele sobre o que fazer, 
como fazer, quem deve fazer e para quem em matéria de desenvolvimento capitalista”, e “acordos de poder 
para a governança econômica”. (PEREIRA, 2009, p. 344; 347). Virginia Fontes caracteriza essa ação política, 
intelectual e financeira do Banco Mundial como a intervenção do banco na imposição da “Pauta da Pobreza”, 
no sentido de “luta” e “combate” à pobreza, que reverberou e interferiu no Brasil no sentido do deslocamento 
da ação dos governos do Partido dos Trabalhadores (PT) para formular políticas públicas tendo como principal 
mote a pauta da pobreza, “a pobretologia”, em vez de atuar politicamente em outras pautas que tratassem sobre 
“o que é o capitalismo”, os riscos do capitalismo, o que são classes sociais”. Para Virginia Fontes em entrevista 
concedida a Paulo Henrique Amorim (2017), a burguesia internacional, para lidar com as classes trabalhadoras 
no mundo inteiro, impedem que os pobres se vejam como classe social, como produtores e com lugar 
produtivo na vida social.  
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destaque que realizo sobre a gestão intersetorial das políticas, na sua análise, é a afirmação de 

que: 

 

Não é exagero dizer, portanto, que, em curtíssimo prazo, o setor educacional, em 
nível municipal, sofreu forte abalo político, administrativo e pedagógico, pois a 
subordinação de parte da infraestrutura setorial local a finalidades determinadas por 
outro nível de governo não apenas desfalcou a atuação já combalida nesse setor, 
como a deslocou para ações estranhas às diretrizes localmente traçadas. 
(ALGEBAILE, 2009, p. 318). 

 

É nesse contexto histórico que este estudo busca analisar, compreender os nexos e 

relacionar a política pública de educação profissional técnica de nível médio, implementada 

pelo governo federal no período de 2003 a 2014, com a política pública de educação 

profissional implementada na Bahia. Esta tese, sobre as Políticas de Educação Profissional na 

Bahia, colabora na produção do conhecimento e integra-se ao “Estado da Arte”6 dos estudos 

científicos produzidos a partir de 2013 por pesquisadores baianos vinculados a programas de 

pesquisa do PPFH/UERJ, bem como de outras universidades do Brasil.  

Os estudos realizados por outros pesquisadores vinculam-se também ao planejamento 

do estado e à implementação da política pública de educação profissional formulada pelo 

governo federal. Consideramos que o Estado da Bahia seguiu todos os preceitos, as 

determinações e produziu as mediações necessárias para a operacionalização do projeto 

federal para a expansão e implantação de uma concepção de política de “educação 

profissional como estratégia para o desenvolvimento e a inclusão social” (BRASIL, 2006). 

Como foi dito anteriormente, são recentes os estudos desenvolvidos e realizados por 

pesquisadores baianos que colaboram para o estado da arte sobre as relações entre políticas 

sociais setorializadas na interface com a educação profissional de nível médio e a formação de 

jovens e adultos trabalhadores, a exemplo dos que foram realizados por Souza (2015), Costa 

(2016), Vieira (2017) e Melo (2017), em suas teses de doutorado, e uma dissertação de 

mestrado de Santos (2015). Eles pesquisaram sobre a educação profissional técnica no estado 

da Bahia a partir de 2007, sendo que alguns trabalhos articulam o desenvolvimento da Política 

de Educação Profissional Técnica de Nível Médio com o Planejamento Participativo 

Plurianual (PPA) dos governos federal e estadual. Outros trabalhos articulam a política de 

EPT na perspectiva intersetorial, em interface com outras políticas públicas, tais como a 

                                                 
6 A pesquisa do tipo “estado da arte”, sobre a produção científica, é denominada também “estado do 

conhecimento” (FERREIRA, 2002), ou “síntese integrativa” (ANDRÉ, 1998), pois “possibilita a efetivação de 
balanço da pesquisa de uma determinada área” (ROMANOWSKI e ENS, 2006), sendo “pesquisas que estudam 
pesquisas” (SLONGO, 2004). Torna-se um tipo importante de investigação por possibilitar a análise de 
acúmulo de determinado objeto científico. 
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política territorial de segurança pública, a política de desenvolvimento dos arranjos produtivos 

locais, a economia solidária, com a gestão da pobreza no Nordeste e na Bahia. Outro estudo 

articula trabalho, emprego e renda. Destaco em seguida, de forma resumida, alguns elementos 

discutidos pelos pesquisadores em suas teses, que atravessam e se relacionam com aspectos 

do estudo que realizei nesta tese.  

A dissertação de mestrado de Santos (2015), denominada “Educação profissional 

integrada na rede pública estadual da Bahia: desafios da construção de uma proposta de 

educação para a classe trabalhadora” é um trabalho que se insere no debate sobre a educação 

profissional no Brasil. Teve como objetivo principal, analisar os desafios da construção da 

proposta de Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio (EPI) na Rede Pública Estadual 

da Bahia. Discute a relação entre trabalho e educação nos sentidos filosófico, histórico e 

político, na busca de compreender a base da divisão social do trabalho que se reflete na 

educação profissional.  

Através da análise da história da educação profissional no Brasil e na Bahia, buscou-se 

identificar as disputas pela educação dos trabalhadores e o desafio da integração. Também se 

apresentaram algumas dimensões da Rede Pública de Educação Profissional da Bahia no 

período de 2007 a 2014, sua estrutura política e administrativa, seus princípios e os números 

de sua expansão. Verificou-se, no campo empírico, a existência de questões que desafiam a 

construção da proposta, como desconhecimento da proposta pelos estudantes, falta de 

professores para as disciplinas técnicas específicas, pouca utilização dos laboratórios e 

dificuldades para realização de estágio. Por outro lado, foram identificadas, no campo 

empírico da pesquisa, atividades que refletem a proposta de formação integral e assinalam a 

possibilidade de concretização dos princípios defendidos para a educação da classe 

trabalhadora. Conclui-se que a proposta de Educação Profissional Integrada é um desafio 

epistemológico, histórico, político e pedagógico.  

A tese de Souza (2015) – denominada “Política de educação profissional e tecnológica 

e desenvolvimento territorial: análise do Instituto Federal Baiano no contexto do semiárido da 

Bahia” – teve como objetivo, analisar a relação entre a política nacional de educação 

profissional e tecnológica (PNEPT) e o desenvolvimento territorial.  A questão central desse 

estudo foi compreender a relação entre educação profissional tecnológica e o 

desenvolvimento territorial, sob a égide da territorialidade de alguns dos Institutos Federais 

Baianos localizados no semiárido, cujos territórios de identidade apresentam forte contexto 

rural e baixos índices de desenvolvimento humano, além de grandes desafios à agricultura 

familiar e à convivência com a seca. Nesse sentido, analisou-se a relação entre o concebido 
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pela política de EPT e o percebido e vivido institucionalmente. O referencial teórico orientou-

se na discussão de Estado, desenvolvimento, território, territorialidade, educação e trabalho.   

A tese de Vieira (2017), denominada “Movimento ensino-aprendizagem no curso 

técnico de enfermagem: educando(a)s em contexto de vulnerabilidade social”, teve como 

objetivo analisar como se constituiu o movimento ensino-aprendizagem no curso de 

habilitação profissional de técnico em enfermagem para educando(a)s em contexto de 

vulnerabilidade social. O estudo relacionou a política de educação profissional do estado da 

Bahia com a formação profissional oferecida pelo curso de técnico em enfermagem da Escola 

de Formação Técnica em Saúde Professor Jorge Novis. Foi estudado, de forma intersetorial o 

público alcançado pela política de formação, formado também por pessoas em situação de 

vulnerabilidade social. Foram analisados alguns aspectos da vulnerabilidade social do (a) s 

educando (a) s, considerados no movimento do curso, evidenciando-se a necessidade de 

adequação do curso às características sociais, econômicas e de vida do (a) s educando (a) s. 

Considerou-se que o movimento ensino-aprendizagem nesse curso conduziu educadoras e 

educandos em direção ao Ser-Mais em direção a um sonho possível. 

Melo (2017), na sua tese “Planejamento educacional e territorialização no contexto de 

reforma administrativa do estado da Bahia”, teve como objetivo compreender as contradições 

intrínsecas ao planejamento do Estado brasileiro, em particular o que ocorre no Estado da 

Bahia e suas implicações para o Planejamento Educacional. Os pressupostos para o 

desenvolvimento da análise foram: a compreensão da incorporação da questão regional no 

Planejamento do Estado; a busca de um discurso legitimador e contraditório, pela via da 

Governança Solidária; a questão social como centralidade da educação pública vista como 

ativo social; e o Estado, em sua escala subnacional, garantidor e mobilizador da aprendizagem 

na relação interfederativa. A tese proposta é a de que o Planejamento Educacional, no Estado 

da Bahia, tende a ocorrer em ato, face às indeterminações que são produzidas na forma 

contraditória de equilibrar políticas de desenvolvimento econômico e social, no Planejamento 

estatal, cujos gestores administram o existente, limitando a política e o planejamento 

educacional às racionalidades técnico-instrumentais. 

O estudo que realizei transita entre as áreas das Ciências Humanas e das Ciências 

Sociais, e acredito que ele contribui para a discussão já realizada nessas áreas acerca da 

importância da formação humana nas bases ético-políticas inseridas na formação da classe 

trabalhadora, que tem, na educação pública e na escola pública, a possibilidade de 

compreender as relações entre trabalho e sociedade, para além da redução do trabalho como 

emprego e renda. Assim, contribui para a luta contra o silenciamento do princípio educativo 
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do trabalho e do trabalho socialmente necessário, trilhando, pela contra-hegemonia, de 

encontro à concepção de trabalho como mercadoria, à naturalização da relação entre trabalho 

e emprego assalariado, entre trabalho e empregabilidade7, entre trabalho e vínculos informais 

– como as únicas possibilidades de geração de renda para assegurar a reprodução material da 

existência.  

Verificou-se a naturalização do trabalho na sua forma de emprego assalariado. 

Segundo a concepção dos estudiosos marxistas, essa forma trabalho, na relação dialética com 

a totalidade social, é um direito fundamental para a existência humana, como possibilidade de 

planejar a vida e viver em sociedade com mais segurança, por assegurar a existência material 

dos sujeitos. É preciso considerar que, dentro do modo de produção capitalista, o trabalho 

assalariado assume formas degradantes de exploração das forças humanas, especialmente no 

contexto do capitalismo na América Latina, como forma de assegurar a extração de mais-

valor.  

Considerar o trabalho assalariado como única forma possível de assegurar a 

sobrevivência e a existência humana na sociedade atual é a concepção que sobressai e se 

evidencia na abordagem curricular e formativa dos alunos, sendo ela a que prevalece na 

consciência formativa dos egressos da educação profissional de nível médio. Ela nega a 

oportunidade da tomada de conhecimento, do debate e da compreensão das múltiplas 

determinações históricas que produzem as relações estruturais entre o emprego e o 

desemprego, a constituição da sociedade salarial e da sociedade da informalidade contratual, 

bem como o estudo das relações de determinação entre exploração e precarização do trabalho 

e do trabalhador, no Sistema Mundial (Dos Santos, 2004; p.282), na América Latina, no 

Brasil e na Bahia especificamente. No dizer de Frigotto (2002, p. 17-19), o contrato de 

trabalho mascara a exploração pela legalização da relação de trabalho.8 “A ideologia 

dominante passa a ideia de que, ao assinarem um contrato, o patrão e o empregado o fazem 

igualmente livres nas mesmas condições. [...] Na verdade, a riqueza produzida pelos 

trabalhadores nunca esteve em tão poucas mãos”. 

Acredito que a realização deste trabalho se justifica pelo conhecimento produzido no 

sentido buscar conhecer, nos planos do estado e da sociedade civil, o desenvolvimento e a 
                                                 
7 De acordo com Ramos (2001), a noção de empregabilidade é uma construção ideológica violenta, que passa a 

ideia de que o culpado do desemprego é o trabalhador. A ideologia da pedagogia das competências surge com 
essa noção. 

 
8 De acordo com Frigotto (2002, p. 21), o trabalho não se refere apenas à remuneração de uma tarefa, mas 

emerge como um direito. A ele se liga uma profissão e o direito à qualificação. Na medida em que o emprego é 
encarado como um direito de se integrar ao consumo, à vida e ao futuro, firma-se a ideia de que, se o mercado 
privado não oferece emprego, o Estado tem a obrigação de fazê-lo. 
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materialização das políticas educacionais no Ensino Médio, especificamente da educação 

profissional. É nesse nível de ensino que se dá a transição para uma elevação de escolaridade, 

que estreita a relação entre a educação e o trabalho dos jovens provenientes da classe 

trabalhadora, os quais necessitam enfrentar a pobreza e suprir suas necessidades materiais na 

sustentação de sua existência.  

Nesse sentido, entendo-a como uma pesquisa de relevância social, por discutir as 

relações entre estado e sociedade, pelas mediações que formam os nexos entre trabalho e 

educação. No sentido científico, entendo-a como relevante por constituir um estudo que se 

insere no estado da arte sobre a educação profissional pública de nível médio no Brasil e na 

Bahia, destacando a relação entre estado e sociedade mediada por políticas educacionais. 

Em relação à importância social, a pesquisa vai ao encontro da problemática dos 

estudos do campo trabalho-educação, que se estuda há mais de cinco décadas no Brasil. Cito 

como exemplo o Prof. Demerval Saviani, que, em 50 anos de pesquisa no âmbito da educação 

completados em 2016, constitui um pensador que é referência e integra-se a um grupo 

constituído pela primeira geração dos intelectuais e pesquisadores, a saber: Miguel Arroyo, 

Nilton Fisher, Acácia Kuenzer, Lucília Machado, Iracy Picanço e Gaudêncio Frigotto.  

Saviani estuda, em particular, a educação escolar, historicamente situada desde a 

tradição da escola burguesa à perspectiva de uma educação escolar pautada pela Pedagogia 

Histórico-Crítica. Dessa perspectiva, a educação profissional pública de nível médio 

conforma-se como um campo de luta, pela formação humana para além dos limites que 

reproduzem e reiteram as práticas sociais do capitalismo, e, como referencial da formação 

para o trabalho. O pressuposto de que a formação do homem – o desenvolvimento de suas 

potencialidades, daquilo que é peculiar ao gênero humano – se dá na relação com a totalidade 

em que ele vive requer captar as mediações que se interpõem na relação do próprio homem 

com a totalidade. Conhecer essa totalidade, que se forma pela unidade entre a natureza, a 

sociedade e os próprios homens é captar, sobretudo, as mediações que a constituem. 

Saviani (2007) provoca a reflexão sobre quão complexa é a formação humana nessa 

relação do homem com a totalidade. Ele nos afirma que, se a existência humana não é 

garantida pela natureza, “não é uma dádiva natural, mas tem de ser produzida pelos próprios 

homens, sendo, pois, um produto do trabalho, isso significa que o homem não nasce homem. 

Ele forma-se homem. ” (Saviani, 2007; p. 154). Se o homem não nasce sabendo produzir-se 

como homem, se o homem necessita aprender a ser homem, e, para tanto, precisa aprender a 

produzir sua própria existência, esse movimento implica ser a produção do homem um 

processo educativo, uma vez que ele se constitui e forma-se como homem no movimento da 
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produção de si mesmo. “A origem da educação coincide, então, com a origem do homem 

mesmo.” (SAVIANI, 2007; p. 154). 

Compreender a relação entre o trabalho e a educação a partir dos pressupostos do 

materialismo histórico9 se constituiu num desafio, no sentido de captar o senso comum e as 

concepções hegemônicas que se apresentam como uma das abordagens para a explicação da 

formação humana, sob a égide do modo de produção capitalista, para olhar a possibilidade 

da superação.  Em especial, cabe analisar a necessidade de formar o capital humano10 sob os 

ditames da produção, da reprodução e da acumulação do capital, sob as metamorfoses do 

capital mundial ao longo da história, no modelo econômico vigente, e suas implicações, 

especificamente no Brasil, com os nexos e as relações com a escola pública e com a 

formação dos jovens que ingressam no Ensino Médio na Bahia.  

Outro desafio que se apresentou foi o de estabelecer os nexos, no sentido do método, 

que permitissem olhar a relação entre o trabalho e a educação como um elemento de mediação 

das relações sociais de produção, através dos elementos concretos e de acordo com o 

pressuposto apresentado por Ciavatta (2009).  

 

A relação entre trabalho e educação em nossa sociedade é um elemento de mediação 
das relações sociais de produção. O desafio consiste em situar os elementos 
concretos que conformam essa mediação – e que podem permitir sua explicitação – 
e uma melhor compreensão do sentido que se dá à mediação. (CIAVATTA, 2009, p. 
134) 

 

Nessa perspectiva, me guiei teórico-metodologicamente por dois pressupostos 

marxistas acerca das concepções de história, de trabalho e educação presentes nas obras de 

Saviani (2007) e Ciavatta (2009). 

Em Saviani (2007), destaco: 

 

Diríamos, pois, que, no ponto de partida, a relação entre trabalho e educação é uma 
relação de identidade. Os homens aprendiam a produzir sua existência no próprio 
ato de produzi-la. Eles aprendiam a trabalhar trabalhando. Lidando com a natureza, 

                                                 
9 Para Marx, na análise de Ciavatta (2010), no campo do trabalho e da educação, é indispensável a utilização do 

método da economia política (Marx, 1977), para que se possa apreender a principal contradição que envolve os 
fenômenos, a contradição entre capital e trabalho. Tão importante quanto o método é a concepção de história 
como produção social da existência (Marx, 1979 apud Ciavatta, 2010). MARX, Karl. A ideologia alemã 

(Feuerbach). São Paulo: Ciências Humanas, 1979. Apud: Ciavatta, 2010; Minicurso sobre a História e 
Historiografia em Trabalho e Educação. 33ª Reunião da ANPED em Caxambu, MG, 2010. 

 
10 De acordo com Ciavatta (2009, p. 27), como produto das ideologias desenvolvimentistas, “a teoria do capital 

humano” foi muito disseminada no período áureo do desenvolvimento econômico, na ditadura civil-militar no 
Brasil (de 1964 ao final dos anos 1980). Ela continha um elemento novo de interpretação da relação entre 
trabalho e educação: a educação era apresentada como um bem econômico, cujo custo se media pelo 
investimento necessário para atingir benefícios econômicos. 
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relacionando-se uns com os outros, os homens educavam-se e educavam as novas 
gerações. (SAVIANI, 2007; p. 154)  

 

Em Ciavatta (2009), a afirmação de que:  

 

... a história é o desenvolvimento da sociedade burguesa: a história das forças 
produtivas, da indústria e das trocas, de determinado modo de produção, 
determinada fase industrial, determinado Estado ou formação social, ou determinada 
sociedade. É nesse conjunto de aspectos que se constituem mutuamente como um 
todo e suas partes que a história deveria ser estudada. (CIAVATTA, 2009, p. 56) 

 

Saviani (2007) afirma que, desde a Antiguidade11, a escola foi se depurando, se 

complexificando, se alargando até atingir, na contemporaneidade, a condição de forma 

principal e dominante de educação, convertendo-se em parâmetro e referência para aferir 

todas as demais formas de educação (SAVIANI, 2007; p. 156). 

Segundo Ciavatta (2009, p.18), a compreensão da relação entre trabalho e educação 

requer o reconhecimento de que há um universo complexo de múltiplas relações sociais 

imbricadas nessa relação. Por se tratar de relações complexas, necessário se faz, no 

desenvolvimento de uma pesquisa nesse campo dialético, indagar a história para reconstruir 

“as determinações mais gerais do trabalho e educação à singularidade dos fatos empíricos e, 

destes, voltar ao geral, apreendendo-os em sua particularidade histórica, em suas mediações 

especificas”.  

De acordo com Saviani (2007) o avanço das forças produtivas, ainda sob as relações 

feudais, intensificou o desenvolvimento da economia medieval, provocando a geração 

sistemática de excedentes e ativando o comércio. Esse processo desembocou na organização 

da produção especificamente voltada para a troca, dando origem à sociedade capitalista. 

Inversamente ao que ocorria na sociedade feudal, é na sociedade capitalista que a troca 

determina o consumo. Por isso, esse tipo de sociedade é também chamado de sociedade de 

mercado. Nela, o processo produtivo se desloca do campo para a cidade e da agricultura para 

a indústria, ocorrendo a conversão do saber de potência intelectual em potência material. A 

estrutura da sociedade é pautada por laços propriamente sociais e deixa de se fundar em laços 

naturais, isto é, são laços produzidos pelos próprios homens. Trata-se da sociedade contratual, 

                                                 
11 Nos estudos sobre os aspectos históricos e ontológicos da relação entre o trabalho e a educação, Saviani (2007) 

faz uma analise histórica desde as comunidades primitivas, onde a relação entre trabalho e educação era 
preservada, e avança na história, analisando e discutindo como, a partir da Antiguidade, da Idade Média e na 
modernidade, foi iniciado o processo de separação entre trabalho e educação, para o surgimento de outra 
relação, entre produção e escola, para a compreensão do modo como o desenvolvimento da sociedade de 
classes, especificamente nas suas formas escravista e feudal, consumou a separação entre educação e trabalho. 
Aborda também a escola, como instituição social burguesa, para a realização da formação humana nos dias 
atuais. 
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cuja base é o direito positivo e não mais o direito natural ou consuetudinário (SAVIANI, 

2007; p. 158). 

O domínio do alfabeto – necessidade para acessar uma cultura intelectual, como 

componente mais elementar –, impõe-se como exigência generalizada a todos os membros da 

sociedade. Desse modo, a educação se serva da escola como a forma principal e dominante e 

o instrumento por excelência para viabilizar o acesso a esse tipo de cultura. Esse processo 

assume contornos mais nítidos com a consolidação da nova ordem social propiciada pela 

indústria moderna, no contexto da Revolução Industrial (SAVIANI, 2007; p. 158). 

 

Constatamos, portanto, que o impacto da Revolução Industrial pôs em questão a 
separação entre instrução e trabalho produtivo, forçando a escola a ligar-se, de 
alguma maneira, ao mundo da produção. No entanto, a educação que a burguesia 
concebeu e realizou sobre a base do ensino primário comum não passou, nas suas 
formas mais avançadas, da divisão dos homens em dois grandes campos: aquele das 
profissões manuais para as quais se requeria uma formação prática limitada à 
execução de tarefas mais ou menos delimitadas, dispensando-se o domínio dos 
respectivos fundamentos teóricos; e aquele das profissões intelectuais para as quais 
se requeria domínio teórico amplo a fim de preparar as elites e representantes da 
classe dirigente para atuar nos diferentes setores da sociedade. (SAVIANI, 2007; p. 
159)  

 

A análise histórica da totalidade social, produzida pelos homens em condições 

particulares no tempo e no espaço, que reconhecemos por meio do movimento e da 

transformação da realidade, implica reconhecer suas mediações ontológicas. Elas são a 

concretização, no mundo objetivo, da especificidade histórica dos fenômenos (Ciavatta, 2009, 

p. 32). É importante destacar que Ciavatta (ibidem, p. 18), ao elaborar suas indagações sobre a 

relação entre trabalho e educação, dá pistas para que se possa compreender que a educação 

dos jovens enfrenta uma questão crucial, a do mundo do trabalho, especialmente, a escola de 

nível médio. A autora indaga: “Qual a racionalidade que preside e dá forma à introdução do 

trabalho na atividade escolar? Qual o sentido da ‘modelagem’ da criança, do adolescente e do 

adulto pela atividade laboral? ”  

A problemática em torno da relação dialética entre trabalho e educação, 

especificamente no levantamento de questões sobre o Ensino Médio, em grande medida 

provocadas por Ciavatta (2009) – no sentido de estudar e explicar “que ‘dilema’ crucial 

cerca a escola média” – foram ingredientes que também contribuiu na motivação para a ida a 

campo e para a realização da pesquisa. 

As motivações acadêmicas que deram origem a este trabalho também têm relação com 

os aspectos relacionados à minha trajetória acadêmica e profissional. Meu pertencimento ao 

território do semiárido baiano, a necessidade de migração para a capital da Bahia em busca 



28 

de melhores oportunidades de vida, o percurso como estudante da escola pública que se deu 

sob a égide da Lei 5.692/71, que regulamentava a educação de 1º e 2º graus. No 2º grau, ela 

impunha a profissionalização compulsória, o que, em alguma medida, foi determinante na 

escolha da profissão e “forjava” uma formação profissional quando mais tarde me fiz 

egressa do curso de Magistério.  

Posteriormente, na educação superior, como egressa do curso de Pedagogia, em 

dezembro de 1996, a experiência acadêmica me provocava a pensar sobre a relação entre 

trabalho e educação. Ambas, as experiências formativas me colocaram em confronto com a 

formação profissional no Brasil, dirigida para os sujeitos pertencentes a classe pobre, que 

viam, na escola pública e na educação pública de sua época, a única chance de alcançar 

níveis de escolaridade acima daqueles alcançados por seus pais.  

Em 1996, com a nova Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96, a educação profissional 

pressuposta na Lei nos Art. 35 e 36, abria a possibilidade de uma educação profissional 

radicalmente diferente daquela que historicamente se constituiu no Brasil: abriu-se a 

possibilidade de formação humana integrada. Formação geral e formação profissional 

constituídas como uma unidade. 

Diante dessa ruptura de concepções de educação profissional com a legislação 

anterior, importava saber também quais eram as continuidades. O que mudava em termos de 

política de Estado e políticas públicas para a educação profissional e o que se mantinha 

como pressuposto da formação profissional e da formação humana? Que alicerces 

permaneciam e quais as possibilidades de mudanças? No movimento do real, no contexto 

formativo da educação básica determinado pelas políticas do governo federal, 

especificamente, na escola pública, que práticas formativas eram materializadas no 

currículo? O que era superado e o que era reiterado? O que era transformado? Estudei a 

política pública em âmbito federal e busquei identificar e analisar o “estado da arte” da 

política educacional na Bahia, para captar como se dá a formação profissional de nível 

médio, materializada na formação dos egressos dos cursos técnicos.   

Em 2006, a Coordenação de Educação Profissional (CEP) da Secretaria de Educação, 

vinculada à Superintendência de Desenvolvimento da Educação Básica (SUDEB), constituiu 

um Grupo de Trabalho (GT) composto por profissionais, servidores públicos do quadro 

efetivo da educação. O GT foi responsável por estudar, planejar e realizar proposições para a 

educação profissional no estado da Bahia, alinhadas com a política de educação profissional 

implementada no Brasil, a partir de 2004, pelo governo federal capitaneado por Luiz Inácio 
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Lula da Silva (2003-2006) e (2007-2010), e continuada no governo Dilma Rousseff (2011-

2014). Na ocasião, tive a oportunidade de fazer parte desse grupo de trabalho. 

Em 2007, a Coordenação de Educação Profissional se transformou em 

Superintendência.12 Uma nova institucionalidade criada para implementar a política de 

educação profissional técnica de nível médio na Bahia. O Grupo de Trabalho desenvolveu 

um conjunto de interações, participando diretamente da dinâmica do Planejamento do 

Estado, em particular da construção do PPA do estado da Bahia para o quadriênio 2008-

2011, cuja metodologia impunha a necessária participação social para a escolha das 

prioridades políticas para o novo ciclo de planejamento. 

O Planejamento de Estado evidenciado nos PPA federal e estadual revela uma relação 

entre questões regionais e questão social, que justifica o financiamento das políticas públicas 

e o estabelecimento de programas e ações a serem desenvolvidos. Captou-se nesses PPA, 

uma referência a um “Período Furtadiano”, ao considerar a  formação socioespacial do 

Brasil como assentada na reprodução das desigualdades, à medida que os interesses 

econômicos e políticos, em seu contexto histórico específico, impulsionavam um dinamismo 

econômico, principalmente na região Sudeste, enquanto a região Nordeste conhecia uma 

profunda inércia econômica (FURTADO, 2004). 

Para o delineamento das políticas públicas de educação profissional na Bahia, naquele 

contexto histórico, foi necessário realizar aproximações com o governo federal, conhecer as 

concepções teóricas acerca da educação profissional reveladas nas publicações e documentos 

oficiais13 disponibilizadas pelo Ministério da Educação a partir de 2004. Em especial, foi 

                                                 
12 A Superintendência de Desenvolvimento da Educação Profissional (SUPROF) foi instituída, no âmbito da 

Secretaria de Educação, pelo Decreto Lei nº 10.955, de 21 de dezembro de 2007, com a finalidade de planejar, 
coordenar, promover, executar, acompanhar, supervisionar e avaliar, no âmbito do Estado, as políticas, 
programas, projetos e ações da educação profissional, incluindo orientação e certificação profissional. Em 
03/02/2017, por meio do Decreto nº 17.377, que altera as denominações e as finalidades, a SUPROF passou a 
se chamar Superintendência de Educação Profissional e Tecnológica da Bahia (SUPROT), incluindo 
orientação profissional para seus estudantes e certificação profissional para os trabalhadores. Para ser coerente 
com o marco temporal deste estudo, que se dá no período de 2007 a 2014, designo como SUPROF sempre que 
houver referência a essa institucionalidade. 

 
13 Dentre eles: a) o Decreto 5.154/04, em vigor a partir do governo de Luiz Inácio da Silva, que revogou o 

decreto 2.208/97 do governo de Fernando Henrique Cardoso, instituindo a educação profissional articulada à 
educação básica, no Ensino Médio, nas três formas de articulação: integrada, subsequente e concomitante; b) 
Políticas Públicas para a Educação Profissional (BRASIL, 2004); c) Decreto 6.302/07, pelo qual o Ministério 
da Educação institui o Programa Brasil Profissionalizado, com vistas a estimular o Ensino Médio integrado à 
educação profissional, enfatizando a educação científica e humanística, por meio da articulação entre formação 
geral e educação profissional no contexto dos arranjos produtivos e das vocações locais e regionais; de acordo 
com o artigo 5o, as despesas do Programa Brasil Profissionalizado correrão à conta de dotações orçamentárias 
anualmente consignadas ao Ministério da Educação e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), devendo o Poder Executivo compatibilizar a assistência financeira concedida com as dotações 
orçamentárias existentes; d) Parecer CNE/CEB 11/2012, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
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preciso debruçar-se sobre a Educação Profissional e suas formas de articulação com a 

educação básica, bem como buscar compreender as disputas que se travaram para a 

elaboração dos marcos legais que direcionavam a educação profissional. Tais marcos se 

materializaram em documentos oficiais – decretos, pareceres, resoluções e diretrizes sobre a 

educação profissional, catálogo nacional de cursos, dentre outros – que deram sustentação à 

formulação, “por dentro” e “por fora”, da política pública de educação profissional.  

Nesta tese, adoto a concepção de formação humana, mediada pela formação 

profissional, cujo pressuposto é o princípio educativo do trabalho. Trata-se da concepção 

gramsciana14, que define trabalho como uma atividade teórico-prática do homem, que fornece 

o ponto de partida para o posterior desenvolvimento de uma concepção histórica, dialética do 

mundo, para concepção da atualidade como síntese do passado, que se projeta no futuro. O 

trabalho, portanto, como uma mediação concreta e efetiva, entre teoria e prática (LIGUORI e 

VOZA, 2017). 

 Ramos (2012), esclarece a disputa que se dá em torno do trabalho como princípio 

educativo entre o sentido pedagógico com o sentido filosófico e epistemológico. Afirma que o 

trabalho como princípio educativo não se confunde e não se reduz a um princípio pedagógico, 

mas constitui uma concepção ético-política da formação humana, materializada também nos 

currículos escolares em geral, e especificamente, na educação profissional. O princípio 

educativo do trabalho define-se como atividade ontológica da existência humana, que está nas 

práticas sociais como mediação para o desenvolvimento das potencialidades humanas.  

 

O trabalho é princípio educativo nessa formação, o que equivale a afirmar que o ser 
humano é produtor de sua realidade e, por isso, se apropria dela e pode transformá-
la. Equivale a afirmar, ainda, que nós somos sujeitos de nossa história e de nossa 
realidade. Em síntese, o trabalho é a primeira mediação entre o homem e a realidade 
material e social. O trabalho também se constitui como prática econômica que, na 
sociedade moderna, vem se tornando fundamento da profissionalização. Mas, 
integrada à ciência e à cultura, a formação para o trabalho se opõe à redução da 
formação para o mercado de trabalho. Antes, ela incorpora valores ético-políticos e 
conteúdos históricos e científicos que caracterizam a práxis humana. (CIAVATTA; 
RAMOS, 2012; p. 25). 

 

                                                                                                                                                         
Profissional Técnica de Nível Médio; e) Resolução Nº 6, de 20 de Setembro de 2012, que define Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio; f) Resolução nº 1, de 5 de 
Dezembro de 2014, que atualiza e define novos critérios para a composição do Catálogo Nacional de Cursos 
Técnicos, disciplinando e orientando os sistemas de ensino e as instituições públicas e privadas de educação 
profissional e tecnológica quanto à oferta de cursos técnicos de nível médio em caráter experimental, 
observando o disposto no art. 81 da lei nº 9.394/96 (LDB) e nos termos do art. 19 da Resolução CNE/CEB Nº 
6/2012. 

 
14 Dicionário Gramsciano, organizado por Liguori e Voza. Boitempo, (2017; p. 777). 
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O trabalho forma. Essa ideia se associa a outras ideias, como a de que o trabalho 

significa relação com a natureza, relação com o outro homem, relação consigo mesmo. De 

acordo com Moraes (2013, p.14), foi essa pista que Marx seguiu a partir da relação dada por 

Hegel entre educação e trabalho. O caráter estratégico dessa disputa é, em certa medida, 

determinado por contradições surgidas com a reestruturação produtiva e a mudança da base 

técnico-científica da produção em direção à especialização flexível (CIAVATTA; RAMOS, 

2012; p. 33). 

 O objeto de estudo da tese sobre as Políticas de Educação Profissional de Nível Médio 

na Bahia 2007 a 2014: contradições entre a “promessa inclusiva” e a prática social – 

direcionou-me para estudá-lo em dois planos, como necessidade de elaborar as respostas para 

a questão central da qual se derivou o objetivo geral desta pesquisa, a saber: captar as 

contradições produzidas pelas Políticas Públicas de Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio na Bahia, nas relações entre o Estado e a sociedade civil, que manifestam-se na 

formação dos egressos de cursos técnicos, realizadas sob a perspectiva da “inclusão social”, 

que fundamenta as políticas do Estado brasileiro e da Bahia no período de 2007 a 2014, 

entendendo-a como práticas política e social. Isto implica mudanças materiais na práxis social 

dos sujeitos formados no CETEP de Ribeira do Pombal – campo empírico desta investigação 

– o que procurei identificar por meio de depoimentos desses próprios sujeitos. 

 

De forma específica, delineei os seguintes objetivos:  

• Analisar o processo de elaboração das políticas de Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio pelo Governo do Estado da Bahia, segundo a indução 

promovida pelo Programa Brasil Profissionalizado, do governo federal, 

destacando o processo de implementação e as racionalidades dos sujeitos 

envolvidos, para atender ao decreto 5.154/2004. 

• Analisar a atuação, a intencionalidade e a avaliação realizada pelos sujeitos 

institucionais, considerando o contexto da divisão territorial do Estado da 

Bahia por Territórios de Identidade e suas particularidades em relação à atual 

política de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e a possível 

retroalimentação dessa política a partir de seus gestores.   

• Analisar como os sujeitos egressos dos cursos técnicos compreendem a relação 

entre a formação profissional técnica e a possibilidade de “inclusão social” 

anunciada pela política de Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 
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• Identificar e analisar as múltiplas manifestações ideológicas e práticas da 

“inclusão social”. 

Para a consecução desses objetivos, o desenvolvimento da pesquisa se fez em dois 

planos. No primeiro, buscou-se analisar e captar a materialidade do Estado stricto sensu. O 

ponto de partida foi o estudo do planejamento do Estado, processo materializado nos 

Planejamentos Plurianuais Participativos (PPA) dos governos federal e estadual, bem como, 

nos documentos norteadores e normalizadores das políticas de educação profissional no 

âmbito no Ministério da Educação que regulamentam a educação dos sistemas de ensino da 

União.  

No segundo plano da pesquisa, buscou-se, no âmbito do Estado ampliado, captar a 

política na relação concreta e real no âmbito da sociedade civil. Nesse sentido, fez-se 

necessário ir aos sujeitos egressos dos cursos técnicos de nível médio, para apreender os 

nexos entre a formação profissional, trabalho e inclusão social. 

 Parti da hipótese de que o estado da Bahia tem implementado políticas de educação 

profissional técnica de nível médio que produzem contradições situadas além da inclusão 

social pelo trabalho, emprego e renda. Tais contradições se materializam tanto em benefício 

do capital quanto em benefício do trabalho.  

Sendo assim, se a política de EPT na Bahia, na perspectiva da inclusão social, se 

configura como pratica social das políticas dos governos Lula e Dilma, ainda que no sentido 

hegemônico, ela se constitui também no tecido da experiência15, nas contradições sem 

controle, uma prática social da classe dominada. Então, afirmo que há processos de disputa, 

reconstrução e ressignificação dessa prática social na experiência concreta dos sujeitos. Que 

inclusão social, então, existe sob outras perspectivas?  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Adoto a concepção de experiência de acordo com Thompson (2001), segundo o qual a experiência vincula-se à 

concepção de luta de classe. “A classe se delineia segundo o modo como homens e mulheres vivem suas 
relações de produção e segundo a experiência de suas situações determinadas, no interior do ‘conjunto de suas 
relações sociais’, com a cultura e as expectativas a elas transmitidas e com base no modo pelo qual se valeram 
dessas experiências em nível cultural. [...] A questão é que não podemos falar de classes sem que as pessoas, 
diante de outros grupos, por meio de um processo de luta (o que compreende uma luta em nível cultural), 
entrem em relação e em oposição sob uma forma classista, ou ainda sem que modifiquem as relações de classe 
herdadas, já existentes. ”  THOMPSON, E. P. “Algunas observaciones...” História Social, Valencia, nº; 10. p. 
27-32. Tradução disponível no site http://marxismorevolucionarioatual.org 
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Abordagem teórico-metodológica da pesquisa 

 

 

O movimento16 realizado na pesquisa está apoiado na abordagem teórico-

metodológica e no processo discursivo17 da dialética materialista histórica, explicitada a 

seguir, que articulou o objeto de estudo – a política de educação profissional técnica de nível 

médio na Bahia (EPT) e a formação dos sujeitos egressos dos cursos técnicos – com a 

dinâmica do Estado capitalista e sua particularidade no Brasil. Apoiei-me na abordagem 

metodológica quadripolar18 de Paul Bruyne (1977), a partir de seu pressuposto de que as 

Ciências Sociais, centradas numa análise das condições de produção do saber, operam uma 

indispensável tomada de consciência metodológica pela elucidação dos mecanismos da 

pesquisa.  

 

Longe de reduzir a metodologia a uma abordagem privilegiada ou apenas à operação 
técnica de coleta de dados, [...] a prática cientifica, ao pretender construir 
progressivamente seu objeto, desenvolve-se numa estrutura a partir de quatro polos: 
epistemológico, teórico, morfológico e técnico. Essas diferentes instâncias 
metodológicas com exigências próprias, não representam momentos separados da 
pesquisa, mas articulam-se em cada uma das abordagens que ela segue. (BRYNE, 
1977; s/n) 

 

Se se quer chegar a um verdadeiro conhecimento da realidade social, é necessário 

captá-la em sua própria produção, isto é, na ação, considerando essa última nela mesma, em 

sua efetuação, e não em seus efeitos (BRUYNE, 1977, p. 10). 

Toda pesquisa engaja, explicita ou implicitamente, essas diversas instâncias da 

configuração quadripolar; cada uma delas é condicionada pela presença das outras, e esses 

                                                 
16 Movimento é compreendido a partir de Cheptulin (2004, p. 165) como a passagem constante da matéria de um 

estado estável a outro, com o aparecimento de novas formações que se substituem. A questão que se coloca é a 
de saber qual é a tendência de todas essas transformações, qual é o sentido do movimento e o que aparece no 
lugar das formações materiais que desapareceram. 

 
17 Bruyne (1977, p.66) descreve o processo discursivo da dialética como uma abordagem imanente a um 

conteúdo, que busca as causas internas de seu desenvolvimento, suas contradições; essas causas internas são a 
razão das mudanças, enquanto as causas externas constituem apenas condições acidentais das mudanças. [...] O 
método dialético só se realiza plena e rigorosamente na captação total do movimento histórico em suas 
contradições constituintes. [...] A análise dialética visa a um conjunto objetivo que determina o sentido do 
desenvolvimento histórico (leis dialéticas da história); ela define as relações do geral com o particular em sua 
concretização histórica. As leis dialéticas revelam o sentido objetivo de um conjunto histórico, propõem, 
assim, uma espécie de hermenêutica do sentido objetivo da história. Bruyne (1977, p. 67) 

 
18 A proposta quadripolar do Bruyne (1988) foi objeto de estudo e debates na disciplina obrigatória Fórum IV, 

integrante do currículo do doutorado do PPFH/UERJ, ministrada em 2014 pela professora Marise Nogueira 
Ramos. Esta síntese é contribuição de Marise Ramos, em 24/10/2014. 
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quatro polos definem um campo metodológico que assegura a cientificidade das práticas de 

pesquisa (BRUYNE, 1977, p. 35). 

O polo epistemológico “... exerce a função de vigilância crítica. Ao longo de toda a 

pesquisa, ele é a garantia da objetivação, isto é, da produção do objeto cientifico, da 

explicitação das problemáticas da pesquisa. Encarrega-se de renovar continuamente a ruptura 

dos objetos científicos com os do senso comum” (Bruyne, 1977, p. 35). O polo 

epistemológico desta pesquisa – configurado pelo Materialismo Histórico-Dialético –

orientou-me no estudo da política pública de educação profissional para a formação de 

trabalhadores, sua produção e em seu movimento no período de 2007 a 2014, na Bahia, bem 

como de sua articulação e alinhamentos com os desdobramentos da mesma política no plano 

do governo federal, considerando suas determinações sócio-econômicas no período estudado.  

O polo teórico guia a elaboração das hipóteses e a construção dos conceitos. É o lugar 

da elaboração das linguagens cientificas, “avizinha-se dos quadros de referência”. “Esses 

quadros de referência desempenham um papel paradigmático implícito e determinam o 

movimento da conceituação” (Bruyne, 1977, p. 35). Esse polo me orientou para captar a 

especificidade do objeto. Tratou-se de se elaborar o objeto conceitualmente, os quadros de 

referência, com a ajuda da teoria que lhe dá concretude em sua especificidade. Este estudo, 

que analisa a política de educação profissional, se reporta à teoria sobre o Estado e a política 

pública, em coerência com o polo epistemológico. É a partir desse polo que se explicitei a 

hipótese, as questões de pesquisa e os objetivos, além das categorias específicas do objeto – 

contradição, práxis social e o princípio educativo do trabalho – de modo coerente com o que o 

quadro teórico permitiu.  

O polo técnico “... controla a coleta dos dados, esforça-se por constatá-los para poder 

confrontá-los com a teoria que os suscitou, tem sua vizinhança com modos de investigação 

particulares, que os investigadores optam, por um tipo particular de encontro com os fatos 

empíricos” (Bruyne, 1977, p. 36). Ele me orientou com as fontes documentais oficiais e com 

os dados produzidos pela pesquisa a partir de questionários e entrevistas. Na análise 

documental, contribuiu para a identificação conceitual das políticas; na análise de conteúdos e 

das entrevistas com a perspectiva histórica; no levantamento de dados quantitativos, 

colaborou na triangulação de fontes e dados, tanto fontes primárias como secundárias. Na 

revisão bibliográfica, impulsionou a busca do estado da arte. Constitui, portanto, a própria 

construção do método de investigação, a partir de uma análise de conteúdo histórica, 

articulada com as categorias do método histórico-dialético.  
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O polo morfológico, “... é a instancia que enuncia as regras de estruturação, de 

formação do objeto cientifico. Permite colocar um espaço de causação em rede onde se 

constroem os objetos científicos” (Bruyne, 1977, p. 35).  Orientou-me na formalização dos 

resultados da investigação levada a cabo através da representação do objeto agora analisado e 

da exposição de todo o processo de pesquisa e análise, o que permitiu a construção científica 

em torno dele. Ou seja, é aonde se chegou com o que se captou no processo de investigação. 

A partir daqui, foi possível a elaboração da sequência de capítulos e itens dos respectivos 

capítulos. Esse polo nos orientou acerca do modo de exposição da investigação propriamente 

dita, quando ela estava concluída. 

Para a elaboração da tese, “a interação dialética desses diferentes polos constitui o 

conjunto de práticas metodológicas” (Bruyne, 1977, p. 36). As categorias do método do 

materialismo histórico-dialético – totalidade, historicidade, mediação, particularidade, 

singularidade e contradição – emergem do objeto da pesquisa, orientadas pela direção dada 

pelos polos epistemológico, teórico, técnico e morfológico, que produziram a materialidade 

das categorias analíticas e categorias empíricas para a interpretação do objeto pesquisado. 

Minayo (2000, p.94) apresenta e distingue dois tipos de categorias, as Categorias 

Analíticas e as Categorias Empíricas. As primeiras são aquelas que retêm historicamente as 

relações sociais fundamentais e podem ser consideradas balizas para o conhecimento do 

objeto em seus aspectos gerais. As segundas são aquelas construídas com a finalidade 

operacional visando ao trabalho de campo, ou a partir dele. “São as categorias empíricas que 

permitem apreender as determinações e as especificidades que se expressam na realidade 

empírica”. Em Minayo (1994, p. 70), o termo categoria, em geral, se refere a um conceito que 

abrange elementos ou aspectos com características comuns ou que se relacionam entre si. Ele 

está ligado à ideia de classe ou série. As categorias são empregadas para se estabelecerem 

classificações. Nesse sentido, “trabalhar com elas significa agrupar elementos, ideias ou 

expressões em torno de um conceito capaz de abranger tudo isso. Esse tipo procedimento em 

geral pode ser utilizado em qualquer tipo de pesquisa qualitativa” 

Minayo (2000, p. 94), ao se referir a Marx na introdução à Crítica da Economia 

Politica (1973, 211-241), afirma que ele faz uso, diversas vezes, do termo “categoria” para 

indicar conceitos historicamente relevantes, relativos à realidade. Na ida à fonte citada por 

Minayo (2000), destaco o seguinte trecho do texto de Marx (2013b, p. 2905-2908):  

 

Assim, para a consistência filosófica — que considera que o pensamento que 
concebe é o homem real, e que, portanto, o mundo só é real quando concebido para 
esta consciência, é o movimento das categorias que lhe aparece com um verdadeiro 
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ato de produção (o qual recebe do exterior um pequeno impulso), coisa que esta 
consciência só muito a contra gosto admite que produz o mundo. 

 

Cheptulin (2004, p. 5), na sua definição da natureza das categorias, seu lugar e seu 

papel no desenvolvimento do conhecimento, afirma que essa relação categorial está 

diretamente ligada à resolução do problema da correlação entre o particular e o geral na 

realidade objetiva e na consciência. 

Entretanto, para Cheptulin, a edificação do sistema de categorias dialéticas, que 

considera as categorias e a sua correlação, pressupõe, como princípio de partida, a prática. É 

precisamente com base na prática que se formam as categorias nas quais são refletidas e são 

fixadas as ligações e as formas universais do ser.  

 

Assim, as categorias de partida, na análise das categorias, devem ser aquelas que 
refletem o fator fundamental e determinante do desenvolvimento do conhecimento, 
isto é, as categorias da prática. Seguindo o desenvolvimento deste fator determinante 
(prática social), reproduzimos as categorias na ordem que elas aparecem no processo 
de evolução do conhecimento e, assim, nós as apresentamos em sua correlação e em 
sua interdependência naturais. (CHEPTULIN, 2004, p.60) 

 

Karel Kosik (2011, p.18) afirma que o conhecimento se realiza na separação do 

fenômeno e da essência, do secundário e do que é essencial, já que só através dessa separação 

se pode mostrar a coerência interna, e, com isso, o caráter específico da coisa. O que é 

constitutivo do conhecimento filosófico é que, sem decomposição, não há conhecimento. 

Cindir a realidade para isolar o que é secundário e o que é essencial vem acompanhado de 

uma espontânea necessidade de percepção do todo. 

 

A distinção entre representação e conceito, entre mundo da aparência e mundo da 
realidade, entre práxis utilitária cotidiana dos homens e a práxis revolucionaria da 
humanidade, ou a “cisão do único”, é o modo pelo qual o pensamento capta a coisa 
em si. A dialética é o pensamento crítico que se propõe a compreender “a coisa em 
si” e sistematicamente se pergunta como é possível chegar à compreensão da 
realidade. (KOSIK, 2011, p. 20). 

 

Na produção do conhecimento, segundo Kosik (2011, p.37), ou seja, na reprodução 

espiritual e racional da realidade, em todos os seus planos e dimensões, o fenômeno é 

explicado se for reduzido à sua essência, à lei geral, ao princípio abstrato. Afirma que o 

progresso, da abstratividade à concreticidade, é, por conseguinte, em geral um movimento da 

parte para o todo e do todo para a parte; do fenômeno para a essência e da essência para o 

fenômeno; da totalidade para a contradição e da contradição para a totalidade; do objeto para 

o sujeito e do sujeito para o objeto. 
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José Paulo Netto (2015, p. 20)19, na sua análise sobre os aspectos teórico-

metodológicos da exaustiva pesquisa de Marx – cujo objeto de estudo foi a sociedade 

burguesa, e não as relações sociais,  na segunda metade da década de 1850 –,  ficou 

demostrado que o conhecimento teórico da sociedade burguesa, embasado no modo de 

produção capitalista, exige, como ponto de partida, o conhecimento teórico da produção das 

condições materiais que asseguram as condições da produção e reprodução dessa sociedade. 

Para Marx, “o conhecimento da produção daquelas condições não equivale ao conhecimento 

da vida social – é, tão somente, o componente necessário para que se inicie o seu estudo e se 

alcance o seu conhecimento teórico”.  

 

A análise da vida social não é redutível à análise da produção das condições 

materiais que a possibilitam – transcende-as largamente. A teoria social que é capaz 
de reproduzir idealmente o processo real, o movimento constitutivo da sociedade 
burguesa (sua gênese, consolidação, desenvolvimento, suas condições de crise), 
requer – repita-se: como ponto de partida – o conhecimento da dinâmica da 
produção das condições materiais a partir das quais ela se articula e desenvolve e 
este conhecimento funda a teoria social e é estrato indescartável dela. 

 

Marx não reconhece a existência de nenhum aspecto da realidade humana situado 

acima da história ou fora dela; mas admite que determinados aspectos da realidade humana 

perduram na história, exatamente porque o movimento da história é marcado por superações 

dialéticas: em todas as grandes mudanças, há uma negação, mas, ao mesmo tempo, uma 

preservação (e uma elevação a um nível superior) daquilo que tinha sido estabelecido antes. 

Mudança e permanência são categorias reflexivas, isto é, uma não pode ser pensada sem a 

outra (KONDER, 2004, p.53-4). 

 Em Minayo (1994, p.16), “metodologia é o caminho do pensamento e a prática 

exercida na abordagem da realidade. Neste sentido, a metodologia ocupa um lugar central no 

interior das teorias e está sempre referida a elas. Dizia Lênin (1965) que o método é a alma da 

teoria”. O desenvolvimento da pesquisa sobre a formação humana dos egressos dos cursos 

técnicos da educação profissional proposta pela política pública de educação profissional no 

estado da Bahia (EPT) tem como pressuposto que a formação do homem, o desenvolvimento 

de suas potencialidades, daquilo que é peculiar ao gênero humano, tudo se dá na relação com 

a totalidade em que ele vive. Para tanto, importa captar as mediações que se interpõem na 

relação entre o próprio homem e a totalidade.  

                                                 
19 Breve nota à interlocução entre pensadores da educação e Marx. Texto apresentado na 37ª Reunião Nacional 

ANPEd. Trabalho Encomendado GT09 – Trabalho e Educação no ano de 2015. 
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Conhecer essa totalidade – que se forma pela unidade entre a natureza, a sociedade e 

os próprios homens – é captar, sobretudo, as mediações históricas que a configuram. O 

historiador Fernand Braudel (1990, p. 9), estudioso das Ciências Sociais e da História, situa 

essa última dentre as ciências sociais, aquela que estuda “a duração social, os tempos 

múltiplos e contraditórios da vida dos homens, que não são apenas substância do passado, 

mas também a matéria da vida social atual”. Sublinha a importância e a utilidade da História 

na dialética da duração: “... quer se trate do passado quer se trate da atualidade, torna-se 

indispensável uma consciência nítida da pluralidade do tempo social para uma metodologia 

comum das ciências do homem”.  

Situo o tempo histórico da pesquisa a partir da implementação da política de EPT pelo 

governo do Estado, em alinhamento com o governo federal, no marco temporal de 2007 a 

2014. Considero ser esse o tempo presente no sentido estudado por Ciavatta (2009): “O 

presente é concebido como o momento de um processo histórico não concluído, aberto, 

suscetível de ser potencializado em sua própria objetividade, à qual pertencem as práticas 

sociais com capacidade de imprimir direção aos processos sociais. ” (CIAVATTA, 2009, p. 

17). 

 

O presente, como momento da prática, possibilita resgatar a essência política do 
conhecimento, na medida em que, como campo da práxis social, constitui a 
potencialidade de objetos passiveis de ser construídos.  
É um modo de apropriação da história que se desenvolve em dois planos: o do 
conhecimento, por uma mediação racional, e o das práxis, como um momento de 
apropriação da realidade.  
Do ponto de vista metodológico, trata-se de encontrar procedimentos capazes de 
captar a heterogeneidade do real em seus recortes de espaço-tempo e em constante 
movimento. (CIAVATTA, 2009, p. 17) 

 
Nessa perspectiva, a pesquisa adentrou nos aspectos teórico-metodológicos da lógica 

dialética para apreender as contradições históricas do fenômeno da formação dos egressos dos 

cursos técnicos, mediado pela política da EPT, pela relação dialética entre pares categoriais – 

trabalho e educação, educação e experiência, educação unilateral e educação omnilateral, 

escola técnica e escola politécnica, trabalho socialmente necessário e trabalho mercadoria20, 

práxis transformadora e práxis reiterativa, inclusão social e exclusão social –, como 

resultantes de sínteses de determinações.  

                                                 
20 Referenciada em Claus Offe (1989, p, 27-28), a partir da sua análise entre mercadoria e força de trabalho: 

“uma particularidade inicialmente importante da força de trabalho é que ao mesmo tempo que, de fato, é 
tratada como uma mercadoria no mercado, entra neste por razões diferentes”. (...) Offe explicita a seguinte 
premissa: a de que o trabalhador não pode ser propriedade e nem possuir uma propriedade; ou seja, a força de 
trabalho é uma mercadoria fictícia, diferente da mercadoria genuína que se negocia no mercado. (ibidem, 
p.80). 
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Cheptulin (2004) esclarece que a edificação do sistema correlacionado de categorias 

da dialética supõe, antes de tudo, uma escolha correta do princípio de partida. Pelo princípio 

de partida, é possível a passagem de uma categoria a outra, ligando-se umas às outras pela 

relação de reciprocidade e pela relação com as formas universais do ser que elas expressam. 

“As categorias são, ao mesmo tempo, os produtos da consciência, da atividade cognitiva dos 

homens. No conhecimento, há fatores fundamentais e determinantes que marcam toda a 

atividade cognitiva e, em particular, seus resultados: são as categorias e a sua correlação”. 

(CHEPTULIN, 2004, p. 55-6). 

 

Os clássicos do materialismo dialético, e em particular Lenin, consideravam como 
relações fundamentais e determinantes, na realidade objetiva, as relações reciprocas 
entre os aspectos opostos, isto é, a lei da unidade e da luta dos contrários [...]. O que 
aconteceria se, no momento do estudo da correlação das categorias, nos apoiássemos 
no fator essencial determinante que se relaciona com a realidade objetiva, na lei da 
unidade e da luta dos contrários? Como essa lei constitui o centro da dialética, ela 
permite-nos explicar a lei de sua correlação com outras leis fundamentais e 
categorias da dialética, assim como a lei da ligação reciproca dos pares 
categoriais, pelo fato de que a sua relação representa a manifestação concreta da 
unidade e da luta dos contrários. (CHEPTULIN, 2004, p. 55-57. grifos meus) 

 

A determinação reflexiva busca tratar os dois lados da realidade que se apresenta 

como uma “fluidificação” dos conceitos: “os conceitos funcionam como pares 

inseparáveis”. De acordo com o autor, a dialética não admite os pares de conceitos como 

contraposições metafisicas. Para a dialética, tais conceitos são como duas faces da mesma 

moeda (KONDER, 2004, p. 56). 

 

 

Procedimentos metodológicos: fontes documentais, estratégias de coleta e análise de 

dados  

 

O contexto político-educacional de 2007 até 2014, no Estado da Bahia, foi o início 

para a problematização do objeto, com a realização de um plano de trabalho investigativo até 

a elaboração desta tese, durante os quatro anos de estudos. A pesquisa foi desenvolvida em 

dois planos, considerando que a problemática emerge de dois contextos. O primeiro plano 

investigativo é constituído pela materialização da política pública de educação profissional 

técnica de nível médio (EPT) na Bahia, a partir de 2007, após a implementação, em âmbito 
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nacional, da política de EPT instituída pelo decreto federal 5.154/200421, que definiu novas 

diretrizes para essa modalidade de educação, radicalmente diferente daquela implementada no 

Brasil pelo Decreto 2.208/97, desde que passou a vigorar a LDB 9.394/96.  Nesse plano, o 

estudo analisa a política a partir do Estado stricto sensu. 

O segundo plano investigativo compreende a relação da política de EPT com a 

sociedade civil. Nesse particular, o estudo se orientou para captar, a partir dos egressos dos 

cursos técnicos, as relações entre sua formação profissional, por mim entendida como uma 

das dimensões da profissionalização dos sujeitos22, a anunciada “inclusão social”, e a 

apropriação do “princípio educativo do trabalho” como orientadora da política de educação 

profissional técnica de nível médio, implementada para a formação dos sujeitos egressos na 

Bahia. Nesse sentido, a ênfase principal, nesse segundo plano da pesquisa, é o olhar sobre a 

materialização do enfoque público da política da EPT na formação dos sujeitos egressos, por 

meio do currículo escolar da EPT na Bahia. 

A realização da pesquisa empírica foi desdobrada em dois momentos: a pesquisa 

documental e a pesquisa de campo, com os resultados apresentados e analisados de forma 

integrada. De acordo com os dados obtidos, a sistematização das informações colhidas, a 

análise e a interpretação levaram a dispor os resultados de ambas as fontes de forma 

complementar. Em alguns momentos, irá predominar a análise dos dados obtidos nas fontes 

documentais, e, em outros, aqueles provenientes da pesquisa de campo. Entretanto, ambas se 

fazem presentes na explicitação e interpretação dos achados. 

 

 

A pesquisa documental 

 

 

Para a realização da pesquisa documental, no plano do Estado stricto sensu, recorreu-

se a um conjunto de documentos constituído por publicações no âmbito dos Governos Federal 

                                                 
21 O Decreto 5.154/04, em vigor a partir do governo de Luiz Inácio da Silva, revogou o decreto 2.208/97 do 

governo de Fernando Henrique Cardoso. Esse decreto – que regulamenta os artigos da LDB que tratam da 
educação profissional – instituiu a educação profissional articulada à educação básica, no Ensino Médio, nas 
três formas de articulação: integrada, subsequente e concomitante. Em 2008, a Lei 11.741/2008 é o novo 
marco regulatório para a oferta da educação profissional no Brasil, uma vez que altera dispositivos da Lei no 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, especificamente, os artigos 37, 39, 41 e 42, e estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, para redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação profissional 
técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica. 

 
22 Conforme fundamenta a Profa. Marise Ramos em seu livro “pedagogia das Competências” (2001)  
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e Estadual. No âmbito do Governo Federal, estudou-se o planejamento do Estado brasileiro 

apresentado nos Planos Plurianuais Participativos (PPA) do Governo Federal (PPA 2004-

2007) e (PPA 2008-2011), nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006) e (2007-

2010) e Dilma Rousseff (2011-2014). Quanto à política de educação profissional do Governo 

Federal, foram estudados: o documento da 1ª Conferência Nacional de Educação Profissional 

e Tecnológica: educação profissional como estratégia para o desenvolvimento e a inclusão 

social; o Documento-Base: Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao 

Ensino Médio, elaborado em 2007 pelo Ministério da Educação (MEC); o Programa de 

Desenvolvimento da Educação (PDE); e o Decreto do Programa Brasil Profissionalizado.23  

No âmbito do Governo Estadual, foram consultados: edições do Planejamento 

Plurianual Participativo do Estado da Bahia (PPA 2008-2011 e 2012-2015); documentos 

oficiais elaborados sobre o planejamento do Estado, a partir da Secretaria de Administração, 

acerca da divisão administrativa do estado em “Territórios de Identidade”; Resoluções, 

Diretrizes da EPT; documentos elaborados a partir da Superintendência de Educação 

Profissional da Bahia (SUPROF), tais como o Plano de Educação Profissional; o Projeto 

Político-Pedagógico (PPP); as Matrizes Curriculares dos cursos técnicos de enfermagem, 

agropecuária, cooperativismo, analises clinicas e edificações. Para captar a racionalidade das 

políticas públicas de educação profissional de nível médio (EPT), no planejamento do Estado 

da Bahia, sob o governo de Jaques Wagner, essas fontes documentais foram minuciosamente 

estudadas e analisadas. Esse estudo permitiu captar os direcionamentos materializados na 

agenda governamental, relativos ao financiamento, às práticas políticas, ações, estratégias e 

articulações dos governos federal e estadual, que explicitaram a operacionalização dessas 

políticas de EPT.  O estudo foi realizado de acordo com a forma na qual os documentos que 

contemplam a temática foram disponibilizados: eletrônica ou impressa.   

 

 

 

 

                                                 
23 Com o Decreto nº 6.302, de 12 de dezembro de 2007, o Ministério da Educação instituiu o Programa Brasil 

Profissionalizado, com o objetivo de estimular o Ensino Médio integrado à educação profissional, enfatizando 
a educação científica e humanística, por meio da articulação entre formação geral e educação profissional no 
contexto dos arranjos produtivos e das vocações locais e regionais. De acordo com o artigo 5o, as despesas do 
Programa Brasil Profissionalizado correriam à conta de dotações orçamentárias anualmente consignadas ao 
Ministério da Educação e ao FNDE, devendo o Poder Executivo compatibilizar a assistência financeira 
concedida com as dotações orçamentárias existentes. 
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As estratégias de coleta e análise dos dados documentais e das entrevistas com os 

gestores da politica 

 

 

A entrada no campo para a realização das entrevistas com os gestores teve seu início 

em maio de 2015, sendo finalizada em agosto de 2016. Inicialmente, houve uma aproximação 

presencial no órgão central da Secretaria de Educação, especificamente na Diretoria de 

Institucionalização da Educação Profissional (DIREPI), Superintendência de Educação 

Profissional (SUPROF), cujo diretor concordou em conceder a entrevista, pelo fato de ser ele 

o profissional que permanecia no cargo desde antes da implantação dessa superintendência 

em 2008, quando a educação profissional no Estado estava sob uma coordenação de educação 

profissional dentro da institucionalidade da educação básica. O diretor esteve presente e 

acompanhou implementação da política de EPT no Estado, no processo de transição da 

coordenação para a superintendência. Tal fato não ocorreu com os diretores das outras três 

diretorias, que estavam no exercício do cargo em substituição aos diretores empossados à 

época da criação da superintendência.  

 Da mesma maneira, buscou-se a aproximação com o campo empírico para a coleta de 

dados relativos ao Centro Territorial de Educação Profissional do Semiárido Nordeste II 

(CETEP), no município de Ribeira do Pombal. As três diretoras atuais permanecem no cargo 

desde a criação do CETEP e a implantação da política de EPT em 2007-2008. A diretora 

pedagógica foi a indicada para participar da pesquisa e conceder a entrevista. 

A primeira visita ao CETEP aconteceu em junho de 2015, momento em que foi 

apresentada a proposta de estudos aos sujeitos envolvidos. Foram tomadas as providencias 

quanto ao Termo de Participação Livre e Consentida, assim como foram dados os 

esclarecimentos necessários e as possíveis repercussões do processo investigativo. Houve um 

trabalho cooperativo, especialmente da equipe gestora do CETEP, para autorizar a coleta de 

dados, e, sobretudo, fornecer os contatos, telefones e e-mails dos alunos egressos dos cursos 

técnicos, constituindo-se uma amostra aleatória de 100 (cem) egressos do CETEP no período 

de 2007 a 2014.  

A etapa da coleta dos dados com os egressos foi a que demandou maior tempo.  Entre 

a aplicação inicial de um questionário fechado e o prosseguimento da pesquisa para a 

realização da entrevista estruturada, o tempo decorrido foi de aproximadamente um ano e dois 

meses. O tempo transcorrido decorreu da necessidade de realizar quatro viagens ao município 
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de Ribeira do Pombal, onde fica localizado o CETEP, a uma distância de 286 km de Salvador, 

para a realização de toda a coleta de dados. 

Com os gestores da política, tanto no âmbito da SUPROF quanto no âmbito do 

CETEP, a entrevista foi realizada com agendamento prévio e de forma consentida por ambos. 

A entrevista com o diretor não foi gravada e, no momento de sua realização, foram feitos 

alguns registros devidamente autorizados. Entretanto, embora não tenha havido o registro na 

íntegra, por escrito, todas as questões foram respondidas. A entrevista com a diretora 

pedagógica foi gravada na íntegra.  

 

 

As estratégias de coleta dados nas entrevistas com os sujeitos egressos 

 

 

Duas estratégias de coleta de dados foram utilizadas nas entrevistas com os egressos 

dos cursos técnicos de educação profissional do Centro Territorial de Educação Profissional 

Semiárido Nordeste II (CETEP), no município de Ribeira do Pombal: a primeira consistiu na 

aplicação de um questionário estruturado com quarenta (40)  questões fechadas, a partir do 

modelo aplicado na Pesquisa Nacional de Egressos dos Cursos Técnicos da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica (2003-2007), do Ministério da Educação (MEC), por 

meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  (SETEC). Esse modelo de 

questionário foi aplicado pela SETEC, no período de 2003 a 2007, nas cinco regiões do 

Brasil, para 2.565 participantes, em aproximadamente 140 instituições federais que ofertam 

cursos técnicos, uma média de 20 questionários para cada instituição participante da pesquisa 

no âmbito federal. 

Foram realizadas adaptações ao questionário (em anexo), com a introdução de um 

cabeçalho para a identificação do aluno e do curso técnico que concluiu, além do acréscimo 

de uma questão aberta para a avaliação do curso técnico e (ou) considerações finais. Foram 48 

os sujeitos egressos participantes da pesquisa. Considera-se que esse universo não é 

representativo, mas é expressivo e contribuiu com dados que respondem ao problema posto na 

pesquisa. 

Dois motivos direcionaram a escolha desse instrumento e sua aplicação. Um primeiro 

motivo é o fato de que, direcionado ao egresso e elaborado pelo MEC, ele permitiu uma 

primeira aproximação com o campo empírico, na realização da conversa inicial com os 

gestores do CETEP para coleta de dados. O questionário do MEC se tornou também um elo 
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no contato inicial com os 100 (cem) sujeitos egressos dos cursos técnicos. Esses contatos 

foram realizados por telefone, quando se obteve a efetiva anuência para a participação de 48 

(quarenta e oito) egressos que responderam ao questionário.  

O questionário da SETEC/MEC permitiu uma amostra diversificada a partir dos 

seguintes eixos: a) parte I – empregabilidade; b) parte II – continuidade dos estudos; c) parte 

III – avaliação da formação profissional recebida; e d) o perfil do entrevistado.  Com esses 

eixos, foi possível obter dados quantitativos acerca do perfil dos egressos dos cursos técnicos 

daquela instituição.  

A caracterização do perfil dos egressos revelou informações sobre esse grupo inicial 

da pesquisa, que estão situadas mais adiante, no item “Quem são os sujeitos egressos da 

educação profissional do CETEP”. A aplicação de 36 (trinta e seis) dos 48 questionários foi 

realizada por telefone, visto que a primeira tentativa de obter os dados do questionário por e-

mail não obteve sucesso, tendo em vista que parte dos egressos reside na zona rural do 

município, e mesmo os que residem na zona urbana não possuíam acesso a internet.   

O segundo motivo para a aplicação de um questionário fechado foi porque, após a 

realização do primeiro contato telefônico e a formação do grupo dos sujeitos participantes da 

pesquisa através do WhatsApp, foi possível convidá-los para participar da entrevista 

estruturada realizada de forma presencial no próprio CETEP. Nessa etapa, foram 12 (doze) os 

participantes que concordaram em conceder a entrevista presencial.  

A aproximação com o campo empírico revelou dados significativos sobre a formação 

dos sujeitos pesquisados e a relação entre a educação profissional, o trabalho e a inclusão 

social. Destaco alguns aspectos revelados pelos egressos quanto à opção pelo curso realizado, 

a expectativa com a área profissional, a formação realizada no CETEP, os conhecimentos 

exigidos pelo mundo do trabalho em relação à formação, os vínculos de trabalhos antes e após 

a conclusão do curso, além do prosseguimento nos estudos, dentre outras questões abordadas 

pelo questionário.  

As respostas às questões e os achados da pesquisa, obtidos por meio da entrevista 

estruturada, depõem sobre a política pública de educação profissional e sobre a formação dos 

sujeitos que estudaram nos cursos técnicos ofertados pelo CETEP. O desenvolvimento das 

entrevistas não se deu por meio da aplicação linear e sequencial de perguntas e respostas, mas 

foi inspirado no referencial metodológico da enquete operária, pois foi feita a integração dessa 

técnica na entrevista. A “enquete operária”, foi a metodologia utilizada por Marx com os 

trabalhadores em 1880, como estratégia para fazê-los pensar e se dar conta de sua condição. 
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 Para o conhecimento mais aprofundado da metodologia e da forma de realização da 

enquete operária, apoiei-me em Thiollent (1980, p. 30) que, em seus estudos, aborda os 

mecanismos sociais e cognitivos operantes nos instrumentos de investigação. Aponta que a 

enquete operária, como matéria de investigação sociológica, situando-se contra o empirismo e 

o positivismo da sociologia convencional, sem descartar, no entanto, a exigência 

“antiteoricista” de questionar a realidade concreta.  

Para Thiollent (1980, p. 103), o questionário, tal como Marx elaborou, não seria 

aplicável hoje, devido às transformações do mundo capitalista. Entretanto, afirma que o 

importante é a concepção desse instrumento, pois o estudo do modelo serve como 

contraposição à concepção convencional, conduzindo à elaboração de um novo tipo de 

enquete operária, atualizado e adaptado a objetivos específicos, dependentes de uma avaliação 

de conjuntura sociopolítica a ser feita pelo grupo promotor. 

Afirma Thiollent (1980, p. 105) sobre a relevância da enquete operária: 

 

Em vez de ser incitado a manifestar apenas sentimentos, afetos ou opiniões, o 
respondente é convidado a descrever o que ele conhece a partir da sua própria 
experiência na vida material. [...]. Na atividade mental do respondente, a enquete 
operária privilegia o processo cognitivo em detrimento do processo afetivo. Na 
enquete operária, a imposição de problemática que se manifesta nas perguntas, e 
pela ordem das mesmas, parece necessária para incitar o respondente a formular suas 
respostas de modo contrário à simples reprodução das ilusões vigentes no processo 
de produção (caráter naturalista, relações funcionais dissimulando o despotismo, 
etc.). 

 

Nessa etapa da pesquisa, é o polo técnico que orienta o método de investigação. São 

considerados os seguintes procedimentos: a análise de fontes documentais; a análise de 

conteúdos e discursos, na perspectiva histórica; o levantamento de dados quantitativos; a 

triangulação de fontes e dados; o recurso a fontes primárias e secundárias; e ainda a revisão 

bibliográfica em busca do estado da arte. A partir de uma análise de conteúdo histórica, 

articulam-se as categorias do método histórico-dialético. 

 

 

As estratégias de análise dos dados documentais e das entrevistas com os gestores da 

política. 

 

A análise de conteúdo dos documentos oficiais e das entrevistas com os gestores 

orientou-se pela concepção de Minayo (1994, p. 77) sobre uma proposta de interpretação 

qualitativa, com base no método hermenêutico-dialético. Nesse método a fala dos atores 
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sociais é situada em seu contexto para ser mais bem compreendida. “Essa compreensão tem, 

como ponto de partida, o interior da fala. E, como ponto de chegada, o campo da 

especificidade histórica e totalizante que produz a fala. ”  

A autora apresenta os seguintes passos para operacionalização da proposta do método 

hermenêutico-dialético:  

a) ordenação dos dados – nesse momento, faz-se um mapeamento de todos os dados 

obtidos no trabalho de campo. Aqui estão envolvidos, por exemplo, transcrição de gravações, 

releitura do material, organização dos relatos e da observação participante.  

b) classificação dos dados – nessa fase, trabalha-se com as categorias a partir do 

referencial teórico e do que surge como relevante nos dados. 

c) análise final – aqui, procuramos estabelecer articulações entre os dados e o 

referencial da pesquisa (MINAYO, 1994, p. 78). Relacionando essa fase descrita pela autora 

com os polos, este momento é orientado pelo polo morfológico do Bruyne.  

Tomei como uma das referências para a análise do conteúdo dos documentos oficiais a 

epistemologia do híbrido de Mikhail Bakhtin.24 Nos estudos de Bakhtin (2011), a hibridização 

aparece como fenômenos discursivos, pautados por duas linguagens sociais que se regeneram 

e se renovam de forma ambivalente. Ele considera a hibridização como:  

 

Uma dimensão do entrelaçamento de “duas linguagens sociais, é o reencontro na 
arena de duas consciências linguísticas separadas por uma época, por uma diferença 
social das línguas”. (BAKHTIN, 2011, p.127)  

 

Bakhtin parte do método sociológico marxista, que consiste no estudo da filosofia da 

linguagem como filosofia do signo ideológico. Compreende a estrutura da enunciação e da 

atividade mental como de natureza socioideológica. Situa a palavra no campo da ideologia, e 

sua utilização, mediada pela língua, está ligada à evolução ideológica. 

 

1) Não separar ideologia da realidade material do signo (colocando-a no campo da 
“consciência” ou em qualquer outra esfera fugidia ou indefinível).  
2) Não dissociar o signo das formas concretas da comunicação social (entendendo-
se que o signo faz parte de um sistema de comunicação social organizada e que não 
tem existência fora deste sistema, a não ser como objeto físico).  

                                                 
24 Em seus estudos sobre a filosofia da linguagem, coloca-a como um esforço para captar a natureza real do 

objeto que deve “... considerar a unicidade do meio social e a do contexto social imediato como condições 
absolutamente indispensáveis para estudar a linguagem. ” (Bakhtin, 2014, p. 73, grifos do autor). Afirma que 

“... a classificação das formas de enunciação deve apoiar-se sobre uma classificação das formas de 

comunicação verbal. Estas últimas são inteiramente determinadas pelas relações de produção e pela estrutura 
sociopolítica. Uma análise mais minuciosa revelaria a importância incomensurável do componente hierárquico 
no processo de interação verbal, a influência poderosa que exerce a organização hierarquizada das relações 
sociais sobre as formas de enunciação. ” (Ibidem, p. 44). 
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3) Não dissociar a comunicação social e suas formas de sua base material 
(infraestrutura). (BAKHTIN, 2014, p. 45, grifos do autor). 

 

 Qualquer enunciação, por mais significativa e completa que seja, constitui apenas uma 

fração de uma corrente de comunicação verbal ininterrupta (concernente à vida cotidiana, à 

literatura, ao conhecimento, à política, etc.). Mas essa comunicação verbal constitui, por sua 

vez, apenas um momento na evolução continua, em todas as direções, de um grupo social 

determinado (BAKHTIN, 2014, p.128). 

 Em Bakhtin (2014, p. 129), há uma relação de interdependência entre as relações 

sociais com a linguagem e, isto é, “as relações sociais evoluem (em função das 

infraestruturas), depois a comunicação e as interação verbais evoluem no quadro das relações 

sociais”. Na análise dos documentos e dos conteúdos das entrevistas com os gestores, 

portanto, orientada pela referência de Bakhtin (2014, p. 115), considerei a expressão como 

uma categoria geral, de nível superior, que engloba o ato de fala, a enunciação. A expressão 

comporta, portanto, duas facetas: o conteúdo (interior) e sua objetivação exterior (para 

outrem). 

 

A teoria da expressão supõe inevitavelmente um certo dualismo entre o que é 
interior e o que é exterior, com primazia explicita do conteúdo interior, já que todos 
ato de objetivação (expressão) procede do interior para o exterior. (BAHKTIN, 
2014, p. 115). 

 

O estudo dos documentos da política de educação profissional federal e estadual, 

assim como na realização da análise dos conteúdos das entrevistas com os gestores da política 

– em relação àqueles conteúdos expressos no planejamento político pedagógico, no catalogo 

nacional dos cursos, nos planos de cursos técnicos, na matriz curricular, dentre outros –, 

evidenciam-se enunciados e conceitos que expressam, de modo ambíguo, hibrido e 

contraditório, a intencionalidade e mesmo a racionalidade em disputa das políticas públicas 

para a formação profissional do trabalhador, propostas pelas instituições públicas de ensino no 

Brasil e na Bahia. 

 Destaco aqui alguns desses conceitos e expressões, a título de exemplificação, que são 

apresentados ao longo dos capítulos desta tese: formação politécnica, formação unitária, 

trabalho como princípio educativo, formação profissional, formação técnica, qualificação, 

competências, habilidades, polivalência, empreendedorismo, cooperativismo, inclusão social, 

emprego, empregabilidade, trabalho, trabalho flexível. 
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As estratégias de análise das entrevistas com os sujeitos egressos dos cursos 

 

 

Para tal análise, tomei como pressupostos as análises de Cheptulin (2004) e Konder 

(2004), pois ambos referenciam-se a partir dos clássicos do marxismo, pela definição dos 

pares de conceitos correlacionados entre si, isto é, os pares dialéticos que formam, cada um, 

uma unidade dialética, uma unidade categorial. De acordo com esses autores, é a partir da 

observação da realidade objetiva que é possível captar as relações de reciprocidade, de 

unidade e a luta dos contrários que originam os pares dialéticos. Foram os pares dialéticos que 

guiaram a análise dos dados das entrevistas com os sujeitos. 

Luiz Carlos de Freitas (2012, p.71), em seu estudo sobre a “Organização do Trabalho 

Pedagógico” que se realiza no interior das escolas, assume como posição metodológica e 

como cerne do procedimento metodológico para uma pesquisa cientifica, a construção, no 

pensamento, do desenvolvimento das contradições presentes na prática, incluindo suas 

possibilidades de superação. 

Afirma ainda que, na sua abordagem metodológica, procurou separar-se da perspectiva 

fenomenológica, que enfatiza o estudo das percepções e representações dos sujeitos, assim 

como a separação da perspectiva positivista, pois ambas, para o autor, permanecem no nível 

das representações. 

 

[...] nossa posição metodológica, a qual, fazendo uso de técnicas de pesquisa de 
observação direta e de levantamento da representação que os sujeitos fazem do real, 
insere-se na teoria do conhecimento materialista histórico-dialético. Na definição de 
uma determinada forma de trabalho, tem precedência a teoria do conhecimento 

empregada e não suas técnicas particulares de coleta de dados. (FREITAS, 2012, 
p. 72-3. grifos meus). 

 

 Segundo Kosik (2011, p. 39), a dialética não é o método da redução: é o método do 

desenvolvimento e da explicitação dos fenômenos culturais que parte da atividade prática 

objetiva do homem histórico. A importância do método dialético deve-se a seu caráter 

interpretativo da realidade social a partir da compreensão do movimento, do entendimento de 

que as transformações materiais das sociedades, de seu modo de produção e das relações 

sociais são resultantes dos processos em curso, em que os processos sociais, espaciais, os 

objetos e os fenômenos mantêm uma relação entre si e condicionam-se reciprocamente. 

Para a análise dos achados do campo empírico das entrevistas com os sujeitos egressos 

dos cursos técnicos da EPT, seguiu-se a concepção metodológica de Freitas (2012, p. 71). O 
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cerne do procedimento metodológico diz respeito à construção, no pensamento, do 

desenvolvimento das contradições presentes na prática, incluindo suas possibilidades de 

superação. Por tratar-se de um campo empírico relativo a trabalho pedagógico desenvolvido 

em escola pública, adotou-se como referência o trabalho de Freitas (2012, p. 94), pelo fato de 

o autor apresentar uma abordagem metodológica que considero apropriada, a partir das suas 

pesquisas realizadas em escolas, sobre “o trabalho pedagógico desenvolvido diretamente em 

sala de aula e sobre a organização global do trabalho pedagógico”.  

Concordo ainda mais quando Freitas (2012, p. 73-94) afirma que, embora estejamos 

interessados de imediato nos processos ocorridos na sala de aula (as abordagens sobre o 

trabalho – na formação dos sujeitos – implementadas pelo currículo escolar), tem-se a 

consciência de que eles têm de ser vistos de uma perspectiva mais ampla. Isso significa 

colocar tais processos criticamente articulados com as formas de organização global do 

trabalho pedagógico da escola. Especificamente, no que diz respeito a esta pesquisa, fez-se 

necessário olhar criticamente as expressões de concepção de mundo, de sociedade e do modo 

de produção da vida presentes no projeto político pedagógico da escola, nos planos de cursos, 

nos componentes curriculares dos cursos técnicos e nas ementas das disciplinas.  

O objetivo é evidenciar algumas categorias, sob a forma de pares dialéticos, que, 

materializadas no currículo escolar, foram mediadoras na formação dos sujeitos egressos dos 

cursos técnicos. Tal afirmação é possível a partir dos pressupostos assumidos por Freitas 

(2012: 1), de que na escola, inserida na hegemonia do modo de produção capitalista, há uma 

organização social historicamente determinada. As formas que essa organização assume, na 

escola, mantêm ligação com tal tipo de organização social (Freitas, 2012, p. 98).25 A unidade 

dos contrários (as categorias sob a forma de pares dialéticos, nas evidencias da pesquisa 

empírica) está dada pelo fato de que os pares dialéticos estão determinados pela mesma 

“força”: a origem social do aluno e o antagonismo de classes do sistema capitalista (Freitas, 

2012, p. 244). Tais categorias de análise do campo empírico estão apresentadas nos capítulos 

II e III desta tese. 

 

                                                 
25 De acordo com Freitas (2012, p. 95), a escola capitalista encarna objetivos ou funções sociais que adquirem o 

contorno da sociedade na qual está inserida. Ele aceita a proposição de Mézáros (1981) de que a educação tem 
duas funções principais numa sociedade capitalista: 1) a produção das qualificações necessárias ao 
funcionamento da economia, e 2) a formação de quadros e a elaboração dos métodos para um controle político 

(p. 273). Destaque-se, ainda, sua vocação elitista. A escola capitalista não é para todos. É uma escola de classe, 
considerando ser o sistema educacional piramidal. Além de piramidal, o sistema educacional brasileiro ainda 
apresenta um tipo de seletividade que Bourdieu e Passeron (1975) chamam de “eliminação adiada”. 
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Quem são os sujeitos egressos da educação profissional do CETEP, participantes da 

pesquisa 

 

 

 Nas páginas seguintes, é apresentada uma sequência de três tabelas que são 

representativos de um recorte de alguns dos dados coletados com os 48 sujeitos egressos 

participantes da pesquisa. Apresento também o recorte de alguns dados obtidos na aplicação 

do questionário da SETEC/MEC, ressalto que os dados completos e tabulados estão nos 

apêndices da tese. Pode-se verificar que, dos 48 participantes da pesquisa (Tabela 1), 37 são 

jovens na faixa etária entre 18 e 29 anos, e 11 são adultos na faixa etária entre 30 e 40 anos. A 

conclusão do curso técnico se deu entre os anos de 2008 a 2015 (Tabela 2). Do universo, 16 

egressos concluíram o curso técnico em enfermagem na modalidade subsequente, 32 

concluíram o curso técnico integrado, 20 realizaram o curso de técnico em agropecuária, 09 

cursaram o curso de técnico em edificações e 03 os cursos técnicos em cooperativismo, 

análises clinicas e agroecologia (Tabela 3). Desse universo 93% dos egressos cursaram o 

ensino fundamental em escolas públicas. (Gráficos no apêndice G).  

Ao iniciarem o curso técnico, 39,5% já trabalhavam. No período da aplicação do 

questionário, em abril de 2016, ao terminarem o curso técnico, 68,8% estavam trabalhando. 

Desses, 41,3% declararam ter renda de até 01(um) salário mínimo e 19,6% afirmaram ter 

renda entre 1 a 2 salários mínimos. Quanto ao tipo de vínculo empregatício, 35,1% se 

inseriam em empregos formais, com carteira assinada; os demais 64,9% não possuíam 

vínculos formais, e sim contratos temporários. Há ainda os que eram autônomos com essa 

condição na previdência social, os prestadores de serviços sem o vínculo de serviço autônomo 

e ainda 10% dos trabalhadores que estavam atuando no próprio negócio. 

Dos 48 participantes da pesquisa, 35 concluíram o curso técnico nos anos de 2014 e 

2015, o que corresponde a 78% (Tabela 2). Com relação à atividade laboral, 36,6% afirmaram 

estar trabalhando na área em que se formaram, 9,8% estavam trabalhando parcialmente na 

área de sua formação e 53,7% não trabalhavam na área do curso técnico realizado. Outros 

dados que considero relevante é que 83,4 % dos egressos tinham um forte desejo trabalhar na 

mesma área da formação. Entretanto, 77,1% deles reconheceram que, na região onde vivem, 

há poucas ou praticamente nenhuma oferta de vagas na área do curso técnico em que se 

formaram. 
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Quanto ao prosseguimento nos estudos para a educação superior, os dados do 

questionário revelam que, dos 48 egressos, 32,6% ingressaram na educação superior; já 68% 

deles não ingressaram em um curso superior.  

Todos os demais dados relativos às 40 (quarenta) questões da “Pesquisa Nacional de 

Egressos dos Cursos Técnicos da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica”, 

adaptadas e aplicadas no CETEP de Ribeira do Pombal, encontram-se no Apêndice G. 

  

Tabela 1 - Faixa etária dos egressos participantes da 
pesquisa 

IDADE 
QUANTIDADE DE 
RESPONDENTES 

18 anos 3 
19 anos 4 
20 anos 6 
21 anos 5 
22 anos 5 
23 anos 4 
24 anos 3 
26 anos 2 
27 anos 2 
28 anos 1 
29 anos 1 
30 anos 2 
31 anos 1 
32 anos 2 
34 anos 1 
35 anos 3 

38 anos incompleto 1 
40 anos 1 
45 anos 1 
Total 48 

Fonte: A Autora, 2018 
 

 Tabela 2 - Ano de conclusão do curso técnico dos 
egressos participantes da pesquisa 

ANO 
QUANTIDADE DE 
RESPONDENTES 

2008 1 
2010 1 
2012 7 
2013 4 
2014 19 
2015 16 
Total 48 

Fonte: A Autora, 2018 
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Tabela 3 - Identificação do curso técnico dos egressos participantes da 
pesquisa  

EM QUAL O CURSO TÉCNICO VOCÊ SE FORMOU 
NOME DO CURSO QUANTIDADE DE RESPOSTAS 

Técnico em Agropecuária 20 
Técnico em Cooperativismo 1 
Técnico em Edificações 9 
Técnico em Enfermagem 16 
Técnico em Agroecologia 1 
Técnico em Analises Clinicas 1 

Total 48 
Fonte: A Autora, 2018 

 
 

Algumas considerações teórico-metodológicas na relação com o objeto pesquisado 

 

Saviani (2008, p. 21), no estudo que realizou sobre a Teoria da Escola Dualista, 

considera que existem duas redes que se constituem pelas relações que as definem, no 

aparelho escolar capitalista: a rede profissional e a rede superior. As duas redes formam uma 

unidade de contradição. Como aparelho ideológico, a escola cumpre duas funções básicas, 

mas que não são separadas: contribui para a formação da força de trabalho e para a inculcação 

da ideologia burguesa. 

 

Consequentemente, não cabe dizer que a escola qualifica diferentemente o trabalho 
intelectual e o trabalho manual. Cabe, isto sim, dizer que ela qualifica o trabalho 
intelectual e desqualifica o trabalho manual, sujeitando o proletariado à ideologia 
burguesa sob o disfarce do pequeno-burguês. (SAVIANI, 2008, p. 23) 

 

A relação entre trabalho e educação é objeto de estudos do Grupo de Trabalho (GT) 09 

da Associação Nacional de Pesquisa em Pós-graduação (ANPED). Em 2015 na 37ª Reunião 

da ANPED, nas discussões do Grupo de Trabalho – GT09,  foi promovido um debate sobre os 

interesses subjacentes à agenda para o desenvolvimento global dos países associados às 

reformas educacionais e seus impactos sobre a educação. Recorreu-se ao método da economia 

política para apreender a contradição entre capital e trabalho e evidenciar as contribuições do 

marxismo para a análise de políticas educacionais.  

Na ocasião, questões foram levantadas no sentido de auxiliar os pesquisadores do 

campo na análise de documentos oficiais, tais como: como o marxismo permite avançar na 

compreensão da historicidade das políticas públicas educacionais? Qual o papel das fontes 

documentais e como analisá-las para decifrar a política? 
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José Paulo Netto (2015, p.10-11), em considerações26 apresentadas na ANPED, na 

comunicação “Breve nota à interlocução entre pensadores da educação e Marx”, destaca a 

riqueza categorial da obra de Marx, além de indicar aos pesquisadores a ida direta à fonte para 

apreender a relação entre a educação e o pensamento de Marx. Ressalta que não é possível 

desconsiderar os inúmeros aportes oferecidos pela subsequente tradição marxista, em que a 

riqueza categorial da obra marxiana se tornou de domínio público. Entretanto, alerta para o 

fato de que a riqueza categorial da obra de Marx está fundada ontologicamente à 

contracorrente do pensamento da burguesia. Portanto, de essência revolucionária, os escritos 

marxistas podem obscurecer essa ontologia. Contudo, há o acúmulo já alcançado no Brasil no 

acervo teórico da educação na perspectiva marxista. A pedagogia histórico-critica sugere que 

o potencial criativo desse acervo é de tal monta que os desafios do tempo histórico presente 

serão positivamente solucionados e com tanto maior força se a velha toupeira continuar 

avançando com o seu trabalho discreto, mas irrefreável (NETTO, 2015, p.30-31) 

Nesse sentido, a política federal de educação profissional é estudada a partir da análise 

histórico-dialética27 para que suas apropriações sejam apreendidas no contexto estadual.  

Dito isso, reitera-se que este trabalho se baseia em dois pilares: a análise documental e 

a análise dos dados do campo empírico. Aborda as concepções, racionalidades e 

intencionalidades da atual política de EPT da Bahia, evidenciando os enfoques territorial e 

dos Arranjos Produtivos Locais (APL)28 na concepção da política e relacionando-os com o 

                                                 
26 José Paulo Netto. Breve nota à interlocução entre pensadores da educação e Marx. Trabalho encomendado, 

ANPED, 2015. 
 
27 A abordagem sobre a dialética está referenciada em Barata-Moura (2012, p. 35) a partir de sua análise sobre 

algumas etapas na história da dialética, analise que vai desde os filósofos gregos, Platão e Aristóteles, até 
Hegel, Marx e Engels. Especificamente, no campo marxista, Barata-Moura (2012, p. 378-379) discute a 
dialética e a contradição por meio da tese de que a contradição dialética corresponde a uma relação objetiva em 
que elementos integrantes de uma coisa ou processo guardam entre si uma ligação estreita e forte, o que os 
torna dependentes uns dos outros e os faz constituírem-se numa totalidade. É essa conjugação estrutural, ou 
conexão de determinações constitutivas que permite, de resto, à contradição estabelecer-se e funcionar como 
princípio interno do movimento ou do desenvolvimento desse mesmo ente ou processo em causa. Ela supõe, 
sim, uma implicação dos opostos numa totalidade objetiva em devir. Em síntese, a contradição dialética se 
vincula à mudança material na processualidade, a partir da análise de Frigotto (2016), ao discutir a concepção 
de dialética marxista em Barata-Moura. Na dialética da conservação, da negação e da superação, o papel da 
teoria, no materialismo dialético, é permitir compreender o movimento do real, a processualidade, que, por sua 
vez, é a própria mudança material do real. 

 
28 Considera-se o conceito de Arranjos Produtivos Locais (APL) como o de aglomerações territoriais de agentes 

econômicos, políticos e sociais – com foco em um conjunto específico de atividades econômicas – que 
apresentam vínculos, mesmo que incipientes. Geralmente, envolvem a participação e a interação de empresas – 
que podem ser desde produtoras de bens e serviços finais até fornecedoras de insumos e equipamentos, 
prestadoras de consultoria e serviços, comercializadoras, clientes, entre outros – e suas variadas formas de 
representação e associação. Incluem também diversas outras instituições públicas e privadas voltadas para 
formação e capacitação de recursos humanos (como escolas técnicas e universidades), pesquisa, 
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desenvolvimento social e econômico local, como estratégia para a “inclusão social” dos 

egressos dos cursos técnicos. 

 Na Bahia, a agenda governamental e o planejamento do Estado, elaborados a partir do 

Planejamento Plurianual, PPA (2008-2011), vinculam, ao menos no plano formal dos 

documentos oficiais, a formulação, o planejamento e a realização da política de educação 

profissional aos Arranjos Produtivos Locais (APL), seguindo as orientações do PPA do 

governo federal (2004-2007). Cabe destacar que a política de consolidação de redes dos 

arranjos produtivos locais é administrada pela Secretaria de Indústria e Comércio da Bahia 

(SICM/BA), e não pela Secretaria de Planejamento, que é a responsável pela articulação e 

elaboração dos PPA no Estado.  

Compreender uma política pública educacional para além de sua “aparência” implica 

um esforço para alcançar o entendimento da realidade, no sentido do concreto, tal como é 

apontado por Karel Kosik (2011). O materialismo histórico e dialético constitui a base teórica 

e metodológica do estudo e da análise da política de educação profissional de nível médio 

desenvolvida no estado da Bahia, na sua rede pública, a partir da vigência do decreto 

5.154/04, após a revogação do decreto 2.208/97 pelo governo federal.  

Dialeticamente, os dados do campo empírico foram analisados no sentido de 

evidenciar as contradições que emergem na materialização da referida política, especialmente 

quanto à realidade concreta dos jovens no território, em confronto com a categoria “inclusão 

social”, face ao objetivo dessa perspectiva estratégica da política. Compreendo que existem 

avanços significativos com a EPT no território, especialmente quanto à elevação do nível de 

escolaridade da juventude e à possibilidade de uma formação humana profissional e técnica 

que amplie as chances de uma práxis social potencial e tendencialmente transformadoras, 

propiciando aos jovens os meios para a produção e a reprodução de sua própria existência, 

pela não reiteração social da lógica estrita do modo de produção capitalista, qual seja o de 

produzir o trabalhador adaptado, flexível e adequado ao sistema de produção da mais-valia, o 

que naturaliza a forma trabalho-mercadoria como a única possível para a produção e a 

reprodução de sua própria existência. 

Em que pese a materialização da política pública de educação profissional no território 

pelo Estado e a promessa de inclusão social pela via de trabalho, emprego e renda, sabe-se 

que, no modo de produção capitalista, o pressuposto sobre o qual cabe a educação a inclusão 

social na corrente econômica não é válido. Não é a existência da política pública educacional 

                                                                                                                                                         
desenvolvimento e engenharia, política, promoção e financiamento. (CASSIOLATO E LASTRES, 2003, p. 
27). 



55 

que assegura a existência de trabalho, emprego e renda, tampouco a inclusão na corrente 

econômica, tendo em vista que existem fatores econômicos e estruturais que interferem 

diretamente sobre as relações capitalistas no território e seus desdobramentos pelas mediações 

no campo do trabalho.    

A questão de pesquisa indicou o caminho para analisar a relação dialética entre inclusão e 

exclusão social. Se existe exclusão social, quais os sentidos e significados produzidos pela 

política de EPT sobre estar incluindo socialmente e por que há necessidade de políticas 

públicas voltadas para incluir socialmente? A educação profissional, na proposta deste estudo, 

constitui uma categoria de análise, no mesmo sentido atribuído por Ramos (2006, p. 21): 

como mediação no processo de reprodução histórica da existência humana, que explicita a 

função econômica da educação, e não como política econômico-social.  

No documento denominado Plano da Educação Profissional da Bahia: concepções e 

princípios de 2008, formulado a partir do Planejamento Plurianual Participativo do estado da 

Bahia (PPA 2008-2011), foram instituídos nove princípios para a EPT no Estado. Destaco 

dois deles como indicativos da perspectiva gerada e a ser alcançada pelos egressos dos cursos 

técnicos quanto à inclusão social: educação profissional vinculada às demandas do 

desenvolvimento socioeconômico e ambiental; e educação profissional que contribui para a 

inserção cidadã no mundo do trabalho. 

 A compreensão de Estado adotada a partir da dialética materialista histórica e dos 

estudos marxistas e marxianos extraem da análise da economia política as categorias 

norteadoras para a explicitação da relação entre estrutura e superestrutura, estrutura e 

conjuntura, o estado burguês29 e a sua articulação com a conjuntura. A estrutura é pensada 

com a economia no sentido estudado por Gramsci Apud Liguori (2017, p.220): “a economia 

não como uma ciência, mas como um sinônimo de estrutura econômica em sua relação com 

as superestruturas”.  

                                                 
29  O Estado Burguês a partir da concepção posta no Manifesto do Partido Comunista (1848): “... Cada um destes 

estádios de desenvolvimento da burguesia foi acompanhado de um correspondente progresso político Estado 
[ou ordem social – Stand] oprimido sob a dominação dos senhores feudais, associação armada e 
autoadministrada na comuna, aqui cidade-república independente, além terceiro-estado na monarquia, sujeito a 
impostos, depois, ao tempo da manufatura, contrapeso contra a nobreza na monarquia de estados [ou ordens 
sociais – ständisch] ou na absoluta, base principal das grandes monarquias em geral – ela conquistou por fim, 
desde o estabelecimento da grande indústria e do mercado mundial, a dominação política exclusiva no 
moderno Estado representativo. O moderno poder de Estado é apenas uma comissão que administra os 
negócios comunitários de toda a classe burguesa. ” (grifos meus). No Brasil, Alysson Mascaro, na obra 
Estado e forma política (São Paulo, Boitempo, 2013, p118-125), afirma que a verdade é que a natureza de 
classe do Estado independe de quem exerce diretamente o poder. O aparelho do Estado goza de uma 
“autonomia relativa”, que permite que a burguesia não exerça diretamente o domínio, mas que, mesmo assim, 
esse Estado não deixe de ser burguês e de atuar para garantir acumulação capitalista 
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O Estado, em Gramsci (ibidem 2017, p. 261), “não produz a situação econômica, mas é 

expressão da situação econômica”. E acrescenta: “se pode falar do Estado como agente 

econômico, uma vez que, de fato, o Estado é sinônimo de tal situação”. O estado, na 

concepção gramsciana, tem a função de produzir as classes sociais, no sentido próprio do 

marxismo, entretanto, rejeita-se qualquer aplicação simplista e mecânica.  

 

O Estado só é concebível como forma concreta de um determinado mundo 
econômico, de um determinado sistema de produção, disso não deriva que a relação 
de meio e fim seja facilmente determinada e assuma o aspecto de um esquema 
simples e óbvio à primeira vista.  
O Estado é um dos “dois grandes ‘planos’ superestruturais”, sendo o outro a 
“sociedade civil”. Nas sociedades ocidentais vêm esses dois planos dialeticamente 
unidos no conceito de “Estado integral”, usa-se também a expressão “Estado 
ampliado”. (LIGOURI, 2017, p. 261). 

 

 Na introdução à obra Americanismo e Fordismo de Gramsci, publicada em 2008 no 

Brasil, Ruy Braga afirma que o marxismo gramsciano é permanentemente traspassado pela 

preocupação, ao mesmo tempo política e teórica – isto é, “praxiológica” –, com a criação de 

uma “cultura” marxista vigorosa o suficiente para desafiar – e derrotar – a ordem social do 

capital. Para Gramsci, a clivagem intelectual mais importante se verifica entre aqueles que 

pretendem conservar e aqueles que desejam superar essa ordem (GRAMSCI, 2008; p.10). 

Gramsci se concentrou na formação social capitalista mais avançada de sua época, os 

Estados Unidos e o americanismo: 

 

Em Americanismo e fordismo, Gramsci se preocupou em recuperar a capacidade de 
intervenção estratégica da filosofia da práxis em face das transformações provocadas 
pela emergência de uma nova ofensiva política e ideológica de construção da 
hegemonia do bloco histórico no poder – Estados Unidos e Itália. 
O fordismo traduzia-se, pois, nesta tentativa de construção da hegemonia do grupo 
dirigente cujo resultado mais importante foi o alargamento da base operária nas 
alianças entre a direção econômico-cultural e os grupos subalternos. 
Na verdade, americanismo e fordismo representam as duas faces de uma mesma 
moeda, isto é, uma nova composição das forças produtivas do trabalho social por 
meio dos chamados processos de modernização conservadora: à racionalização da 
produção correspondia um novo ajuste entre estrutura e superestrutura, sempre no 
sentido de recompor a unidade entre relações sociais de produção e aparelhos de 
hegemonia. (BRAGA, Rui. In: GRAMSCI, 2008; p. 24) 

 

O Manifesto do Partido Comunista vê a sociedade burguesa como uma totalidade e, 

como tal, inclui a todos: burgueses e proletários.  

 

Nas anteriores épocas da história encontramos quase por toda a parte uma 
articulação completa da sociedade em diversos estados [ou ordens sociais –Stände], 
uma múltipla gradação das posições sociais. Na Roma antiga temos patrícios, 
cavaleiros, plebeus, escravos; na Idade Média: senhores feudais, vassalos, burgueses 
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de corporação, oficiais, servos, e ainda por cima, quase em cada uma destas classes, 
de novo gradações particulares. 
A moderna sociedade burguesa, saída do declínio da sociedade feudal, não aboliu as 
oposições de classes. Apenas pôs novas classes, novas condições de opressão, novas 
configurações de luta, no lugar das antigas. 
A nossa época, a época da burguesia, distingue-se, contudo, por ter simplificado as 
oposições de classes.  
A sociedade toda cinde-se, cada vez mais, em dois grandes campos inimigos, em 
duas grandes classes que diretamente se enfrentam: burguesia e proletariado. 
(MARX E ENGELS, 1848, p. 2) 

 
 A burguesia moderna, ela própria é o produto de um longo curso de desenvolvimento, 

de uma série de revolucionamentos no modo de produção capitalista sob a égide, nos seus 

primórdios, da industrialização, aos dias atuais, com o capitalismo financeiro. Diz o 

Manifesto Comunista que “a burguesia desempenhou na história um papel altamente 

revolucionário”.  

 

A burguesia despiu da sua aparência sagrada todas as atividades até aqui veneráveis 
e consideradas com pia reverência. Transformou o médico, o jurista, o padre, o 
poeta, o homem de ciência em trabalhadores assalariados pagos por ela. 
A burguesia arrancou à relação familiar o seu comovente véu sentimental e reduziu-
a a uma pura relação de dinheiro. (MARX E ENGELS, 1848, p. 3) 

 

A noção de “inclusão social” é discutida na tese sob o ponto de vista do mesmo 

raciocínio dialético, ao considerar a necessidade da existência de políticas de inclusão social 

no modo de produção capitalista, tendo em vista que esse modo de produção é gerador de 

contradições estruturais: ao mesmo tempo em que todos os sujeitos precisam ser incluídos do 

ponto de vista do consumo, são produzidos, também, os excluídos do ponto de vista do 

emprego e da inserção no mundo do trabalho. 

 Ao se considerar também a existência das crises cíclicas30 do modo de produção 

capitalista, sabe-se que o pleno emprego é diretamente afetado nesses momentos históricos de 

crises. Assim sendo, a dialética de inclusão e de exclusão se relaciona com as mediações 

                                                 
30 David Harvey, no prólogo de sua obra intitulada Dezessete Contradições e o fim do Capitalismo, aponta que 

as crises são importantes para a reprodução do capitalismo. Trata-se, para esse autor, de uma reengenharia do 
capitalismo para a criação de novas versões dele, as quais mudam dramaticamente as formas de compreensão 
das instituições, das ideologias políticas dominantes, das relações sociais, econômicas e culturais, bem como 
das formas de vida diária. Isso mostra que as crises do capitalismo, como sistema econômico, constituem parte 
indissociável do próprio sistema, como descreve Santos (2004). Theotônio dos Santos destaca o estudo do 
economista russo Kondratiev, que constatou a existência de três ciclos econômicos de 50 a 60 anos entre 1780 
e 1920. Avança ainda citando trabalhos posteriores de Tugan-Baranovisky, Lenin e Parvus, que também 
contribuíram na visualização das ondas longas desde 1905 e do século XVIII para cá, pois o capital se regenera 
através de crises cíclicas. As ilustrações de Santos (2004, p. 149) apresentam ciclos longos de crise e 
recuperação do capital, ou seja, entre 1790 até 1810-17, ascensão e declínio que durou de 1810-17 até 1844-51 
e a recuperação se deu de 1844-51 até 1870-75 e o decrescimento ocorre de 1870-75 até 1890-96, etc. Em 
Enigma do Capital de David Harvey, é possível, por exemplo, identificar, em apenas um curto período, de 
1973 a 2009, 13 principais crises nas várias regiões do mundo; a duração das duas mais longas foi de oito anos. 
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históricas que são produzidas dentro do próprio sistema de produção, em que ora há a 

demanda por trabalho, ora há a retração do trabalho, com a existência de grande número de 

trabalhadores desempregados.   

Articulou-se a “inclusão social” com a questão social como o processo social decorrente 

do modelo do Estado capitalista, com fundamento a partir de autores clássicos e 

contemporâneos. Compreendo, por meio de Saviani (2005), que o clássico não se confunde 

com o tradicional e também não se opõe, necessariamente, ao moderno e, muito menos, ao 

atual. O clássico é aquilo que se firmou como fundamental, como essencial.  

Para fins de exposição, esta tese se estrutura em três capítulos, além desta introdução. 

O primeiro capítulo tem como objetivo o de sistematizar um conjunto de informações que, 

tomadas como referência, possibilitaram formar os nexos e as mediações que se constituíram 

entre a formulação, a implementação e a materialização de políticas educacionais de educação 

profissional em direção à sociedade. Para realizar a análise da política pública educacional 

instituída a partir de 2004 pelo governo federal, fez-se necessário situar historicamente o 

Estado brasileiro, sua estrutura e conjuntura a partir de 2002, no primeiro mandato do governo 

Lula da Silva. São informações que considero elementares e que ajudam a esclarecer a 

política pública educacional para além de sua “aparência” no esforço de alcançar o 

entendimento da realidade concreta, no sentido do concreto pensado, como aponta Karel 

Kosik (2011). 

O segundo capítulo tem como objetivo analisar a atual política pública para a educação 

profissional técnica de nível médio na Bahia (EPT) para a formação do trabalhador e suas 

relações com a “inclusão social”, face à defesa dessa perspectiva no âmbito da formulação da 

política. O alinhamento político-partidário e ideológico do governo do Estado da Bahia com o 

governo federal, com a eleição do então governador Jacques Wagner em 2006, é um dado que 

orienta a análise e a compreensão da formulação da política pública de EPT pelo Estado da 

Bahia, assim como se torna parâmetro para uma análise de como ela se materializa, em 

âmbito estadual, a partir de 2007 até 2014. Esse espaço e esse tempo são os considerados nos 

estudos e na análise do campo empírico quanto à materialização da política de EPT. 

Realizei a vinculação entre esse capitulo e o capítulo anterior pela análise histórico-

dialética31 da relação entre o Estado stricto sensu e o planejamento de Estado, pela 

formulação da política federal e suas apropriações no contexto estadual, pela exposição das 

concepções, racionalidades e intencionalidades da política de EPT da Bahia, evidenciando os 

                                                 
31 Essa abordagem está referenciada na tese de Barata-Moura (2012) de que a dialética se vincula à mudança 

material na processualidade. 
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enfoques  territorial e dos Arranjos Produtivos Locais (APL) na concepção da política e 

relacionando-os com o desenvolvimento social e econômico local, como estratégia para a 

“inclusão social” dos egressos dos cursos técnicos. Apresentei a implementação da EPT em 

2008, com base no documento denominado Plano da Educação Profissional da Bahia: 

concepções e princípios32, formulado a partir do Planejamento Plurianual Participativo (PPA, 

2008-2011).   

  Instituíram-se nove princípios para a EPT no Estado da Bahia. Destaquei dois deles 

para a realização da análise com o campo empírico, com os sujeitos egressos pesquisados, 

para captar as contradições produzidas na materialização da política, ou seja, as perspectivas 

geradas para os egressos dos cursos técnicos quanto à realização da inclusão social que se 

pretendeu com a politica: 1) educação profissional vinculada às demandas do 

desenvolvimento socioeconômico e ambiental; e 2) educação profissional que contribui para a 

inserção cidadã no mundo do trabalho.  

Nesse capitulo, relaciono as principais fontes documentais pesquisadas com os dados 

levantados nas entrevistas com os gestores da política, professores e egressos dos cursos 

técnicos. A partir das evidencias encontradas, das discussões realizadas e do referencial 

teórico-metodológico, buscou-se sistematizar uma reflexão no sentido de argumentar que as 

determinações históricas do modo de produção e reprodução da vida, pautadas no modelo 

econômico vigente, produzem e recompõem as dualidades que se irradiam para a educação 

profissional provenientes do Estado capitalista, e da divisão da sociedade em classes, além de 

analisar a noção de inclusão social objetivada pela referida política.  

Desenvolvi a argumentação no sentido de afirmar que a concepção de inclusão social 

apresentada pela política de educação profissional aos egressos da educação profissional do 

estado da Bahia é uma noção que informa práticas políticas e sociais que se desenvolvem 

tendencialmente na perspectiva hegemônica, pela relação com o trabalho, o emprego e a 

renda.  O princípio educativo do trabalho, contradição e práxis social são as categorias 

analíticas interpretativas da política de educação profissional técnica de nível médio na rede 

pública do Estado da Bahia como mediação da formação dos sujeitos egressos como 

trabalhadores.  

O terceiro capítulo parte do pressuposto de que a educação profissional, tal como 

entendida por Ramos (2006, p. 21), é uma mediação no processo de reprodução histórica da 

existência humana, explicitando a função econômica da educação, e não somente uma política 
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econômico-social. Nesse capítulo, analisa-se a política de educação profissional técnica de 

nível médio na rede pública do Estado da Bahia pela mediação das categorias trabalho e 

práxis social, no sentido de captar e discutir a tendência das contradições que emergem na 

formação do sujeito egresso proveniente da classe trabalhadora. Seu fio condutor é a relação 

dialética entre educação e experiência, considerando haver o tensionamento da prática social 

dos sujeitos egressos dos cursos técnicos com a formação profissional que se materializa na 

sua consciência e as transformações que são provocadas na vida desses sujeitos. 

Na conclusão da tese foi possível considerar que as contradições produzidas pela 

política de educação profissional reforçam a perspectiva hegemônica, com a presença da 

noção de trabalho, tomada exclusivamente em sua forma histórica, alienada e alienante sob a 

forma emprego. Entretanto, existem contradições na noção de inclusão social, na prática 

social dos sujeitos egressos, que considero importantes, que se forjaram desviadas dessa 

política. 



61 

1 O ESTADO BRASILEIRO NO PERÍODO DE 2003 A 2014: POLÍTICAS PÚBLICAS 

E AÇÕES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL 

MÉDIO NO BRASIL 

 

 

No pensamento marxista, a instituição cuja função é assegurar e conservar a dominação 

de classe é o Estado. Portanto, esse é um conceito fundamental, visto ser o Estado, acima de 

todas as outras instituições, o elo entre a conservação e a dominação de classes, considerando-

se, ao menos, duas razões: a) as ideológicas e políticas, em razão das pressões que as classes 

dominantes podem exercer sobre o Estado; b) as “coerções estruturais” a que o Estado está 

sujeito numa sociedade capitalista, pois suas políticas devem assegurar a acumulação e a 

reprodução do capital. (BOTTOMORE, 2012) 

Gramsci (2008, p. 29) denominou de “americanismo e fordismo” o modelo econômico 

capitalista que surgia no século XX, no pós-primeira guerra, capitaneado pelos Estados 

Unidos, buscando um paralelo com o modelo econômico do século XIX. Colocou, como 

questão, “se o americanismo pode constituir uma época histórica, isto é, se pode determinar 

um desenvolvimento gradual como examinado anteriormente, como o caso das revoluções 

passivas, próprias do século passado, ou se, em vez disso representa apenas a acumulação 

molecular de elementos destinados a produzir uma explosão, ou seja, uma convulsão de tipo 

francês”.  

Gramsci se propôs a questionar também o desenvolvimento, se ele “... tem origem no 

seio do mundo industrial e produtivo, ou advém de fora, pela constituição sólida e cuidadosa 

de uma armadura jurídica formal que guie os desdobramentos necessários do aparato 

produtivo. ” (GRAMSCI, 2008; p. 30). 

Segundo O’Donnell (1981, p. 89), o Estado, como toda relação social, é uma relação de 

forças. E por isso também, seu direito e suas instituições, apesar da aparência de neutralidade 

que recompõem continuamente, estão entrecruzados pelas lutas e contradições da sociedade. 

A discussão sobre Estado, nesta tese, tem seus limites, uma vez que a pretensão que se 

tem é a de fazer uma interlocução para situar e contextualizar, de forma clara, a concepção de 

Estado capitalista adotada, a relação com a sociedade civil, por meio da mediação das 

políticas públicas educacionais no Brasil e na Bahia a partir de 2003. Para isso, além de se 

recorrer aos clássicos, situam-se as análises, primordialmente, naquelas realizadas na 

transição entre o final Século XX e início do XXI, para a compreensão do lugar ocupado pelo 

Estado nas políticas públicas educacionais formuladas no contexto econômico denominado 
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como neoliberal. Afirma O’Donnell (1981, p. 92) que “a contradição do Estado capitalista é 

ser o hiato e, simultaneamente, necessidade de mediação com a sociedade civil”. Para o autor, 

as mediações realizadas pelo Estado expressam relações ambíguas e, em última instância, 

contraditórias. 

O’Donnell (1981, p. 72), define Estado como o componente especificamente político da 

dominação33 numa sociedade territorialmente delimitada. Apresenta a dominação como um 

elemento relacional, uma modalidade de vinculação entre os sujeitos sociais que, por 

definição, é assimétrica, visto que é uma relação de desigualdade. Em sua análise, afirma que 

o Estado que lhe interessa é o capitalista. “A relação de dominação principal – embora não 

única – numa sociedade capitalista é a relação de produção entre capitalista e trabalhador 

assalariado mediante a qual é gerado e apropriado o valor do trabalho”. Afirma ainda que “a 

modalidade de apropriação do valor criado pelo trabalho constitui as classes fundamentais34 

do capitalismo, através e mediante a relação social estabelecida por tal criação e apropriação 

(O`DONNELL, 1981, p. 73-75). 

Segundo Carcanholo (2010), ao realizar a análise econômica pela perspectiva marxista 

no século XXI, avalia o modelo econômico denominado neoliberal, capitaneado pelas maiores 

economias mundiais na Europa e nos Estados Unidos, firmado  pelo Consenso de Washington 

e aplicado no Brasil na década de 90, como estratégia para que o Estado alcançasse as metas 

de uma administração econômica dita responsável, focalizada em dois objetivos: a) a 

estabilização macroeconômica da inflação e das contas públicas; b) obtenção de um ambiente 

econômico pró-mercado, que incentive a maior concorrência entre os capitais e a livre 

iniciativa para a retomada dos investimentos e do crescimento econômico.  

Em sua avaliação, pareceria que a experiência neoliberal no Brasil dos anos 90 foi um 

sucesso. Entretanto, os resultados macroeconômicos mais gerais induzem a uma conclusão 

oposta, conforme afirma: 

 

A implementação da estratégia neoliberal implicou, além de uma política de 
estabilização restritiva, a promoção de reformas estruturais pró-mercado que, dentre 
outras coisas, incluíam um intenso processo de abertura externa, tanto do ponto de 

                                                 
33 O’Donnell (1981, p. 72) define a dominação (ou o poder) como a capacidade, atual e potencial, de impor 

regularmente a vontade sobre os outros, inclusive, mas não necessariamente, contra a sua resistência. Portanto, 
na sua teoria de Estado, o político constitui-se em uma parte analítica do fenômeno mais geral da dominação, 
que se encontra apoiada pela supremacia no controle dos meios de coerção física, em um território excludente 
e delimitado. 

 
34 O’Donnell (1981, p. 74) questiona em que sentido as classes sociais são o grande diferenciador do acesso 

desigual aos recursos de dominação. Afirma que a posição de classe determina, em grande medida e por si 
mesma, a desigualdade; logo, existe uma relação direta acerca do acesso desigual aos recursos de dominação. 
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vista comercial quanto do ponto de vista financeiro. A abertura financeira significou 
o aumento da facilidade com que os residentes do país podiam adquirir ativos e 
passivos expressos em moeda estrangeira e os não residentes podiam operar nos 
mercados financeiros domésticos. Do ponto de vista das contas externas, esse 
processo de abertura implicou uma elevação estrutural da necessidade de 
financiamento externo, aumentando a dependência dos fluxos externos para o 
fechamento do balanço de pagamentos, e da vulnerabilidade externa da economia. 
(CARCANHOLO, 2010, p. 3) 

 

Afirma que, a chegada do um “novo” governo, com Luís Inácio Lula da Silva, se 

caracterizou por ser um governo “mais do mesmo”. O “novo” governo se comprometeu a 

manter todos os contratos estabelecidos na economia, e sinalizando para a manutenção da 

política econômica nos mesmos moldes. Em agosto de 2002, o ainda governo de Fernando 

Henrique Cardoso (FHC) assinou um acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), 

dando garantias de manutenção da política econômica. Esse acordo teve uma revisão em 

março de 2003, já no governo Lula, mantendo-se as garantias. “As reformas estruturais pró-

mercado, incluindo a liberalização comercial, financeira e produtiva, não apenas são mantidas 

como aprofundadas em seu governo”. (CARCANHOLO, 2010, p. 4). 

Na sua análise, Carcanholo (2010) discute sobre o projeto neoliberal no contexto da 

América Latina, que, com a abertura comercial e a abertura financeira, criou uma enorme 

dependência dos fluxos de caixa de capitais externos para o fechamento das contas e do 

balanço de pagamentos, dentro de um ambiente em que o sistema financeiro internacional é 

instável. Afirma que, no período entre 2002 e 2006, por uma conjuntura externa 

extremamente favorável, os indicadores conjunturais de vulnerabilidade externa do Brasil 

melhoraram. Conclui afirmando ser natural que a vulnerabilidade externa estrutural volte a se 

manifestar, justamente no momento em que o cenário externo amplamente favorável se desfaz 

e, com isso, os problemas estruturais e as armadilhas do processo de abertura e de 

liberalização externa da economia brasileira se mantêm durante do governo Lula. 

Na discussão que se coloca acerca do desenvolvimento, no aporte da Teoria Marxista da 

Dependência35, dentre os estudos críticos marxistas realizados por economistas, cientistas 

                                                 
35 De acordo com Dos Santos (2015, p. 25), a Teoria da Dependência surgiu na América Latina nos anos de 

1960, na tentativa de explicar as novas características do desenvolvimento socioeconômico da região, iniciado, 
de fato, em 1930-1945, sob o impacto da crise econômica mundial de 1929 e após a Segunda Guerra Mundial 
através da hegemonia norte-americana para a integração da economia mundial. Dos Santos (2015, p. 29) 
afirma que os autores mais citados no debate sobre a teoria da dependência se distinguem por pertencer a 
quatro correntes da Teoria da Dependência: os reformistas, os não marxistas, os marxistas e os neomarxistas. O 
autor resume em quatro pontos as ideias centrais defendidas pelos intelectuais da “escola da dependência”: 1) o 
subdesenvolvimento está conectado, de maneira estreita, com a expansão dos países industrializados; 2) o 
desenvolvimento e o subdesenvolvimento são aspectos diferentes do mesmo processo universal; 3) o 
subdesenvolvimento não pode ser considerado como condição primeira para o processo evolucionista; e 4) a 
dependência não é só um fenômeno externo, mas ela se manifesta também sob diferentes formas na estrutura 
interna (social, ideológica e política). (Dos Santos, 2015, p.27). Alguns economistas, intelectuais marxistas, 
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políticos e sociólogos – a exemplo de Vania Bambirra, André Gunder Frank, Ruy Mauro 

Marini, Apud Triniberg (2011) e Theotônio Dos Santos (1991), dentre outros estudiosos que 

analisaram o contexto econômico da América Latina e do Brasil –, destaco, em particular, 

algumas das análises realizadas por Ruy Mauro Marini (2000), na obra A dialética do 

desenvolvimento capitalista no Brasil e por Theotônio Dos Santos (1991; 2015) em 

Democracia e socialismo no capitalismo dependente, como também na obra Teoria da 

Dependência: Balanço e Perspectivas.   

Não cabe, nesta tese, uma discussão profunda, tampouco uma revisão detalhada do 

extenso debate sobre a Teoria da Dependência. A intenção é situar o contexto da transição de 

uma economia colonial para o aparecimento do capitalismo no Brasil, do ponto de vista 

defendido pelos autores aqui citados, como o da expropriação de excedentes econômicos, que 

se manifesta também nas relações de produção assalariadas, “como fundamento mais 

importante do capitalismo industrial, única forma de produção que pode assegurar uma 

reprodução capitalista, a partir da qual o sistema se transforma num modo de produção novo e 

radicalmente revolucionário.” (Dos Santos, 2015, p. 31). Tais incursões teóricas têm como 

finalidade a de realizar breves conexões com as análises e as proposições sociológicas dos 

clássicos brasileiros, realizadas por Otavio Ianni (2004), sobre o “pensamento social no 

Brasil” e com Florestan Fernandes (2008) “Anotações sobre o capitalismo agrário e mudança 

social no Brasil”, acerca do capitalismo brasileiro vinculado à divisão internacional do 

trabalho e à Teoria do Valor-Trabalho, de Marx36, como um capitalismo desigual e 

combinado, e o aparecimento das classes sociais no Brasil. Na atualidade, tomei como 

referência a discussão sociológica realizada por Francisco de Oliveira (2003c) em “O elo 

perdido: classe e identidade de classe na Bahia”, que me orientou a estabelecer as conexões 

históricas com o desenvolvimento desse tipo de capitalismo na Bahia. 

                                                                                                                                                         
estudiosos da dependência, se referem a essa teoria pelo termo, Teoria Marxista da Dependência. Esse termo é 
também cunhado por Marcelo Carcanholo, no texto “O atual resgate crítico da teoria marxista da 
dependência”. Teoria Marxista da Dependência é a expressão pela qual ficou conhecida a versão que interpreta 
– com base na teoria de Marx sobre o modo de produção capitalista, na teoria clássica do imperialismo e em 
algumas outras obras pioneiras sobre a relação entre centro e periferia na economia mundial –, a condição 
dependente das sociedades periféricas como um desdobramento próprio da lógica de funcionamento da 
economia capitalista mundial. Essa teoria foi constituída e teve o seu auge nos anos 1960, pela interpretação 
com base em Marx para as diferentes formas de inserção das economias dentro da lógica mundial de 
acumulação de capital. Texto publicado na Revista Trab. Educ. Saúde, Rio de Janeiro, v.11, n. 1, p. 191-205, 
2013. 

 
36 Ricardo Antunes, em sua obra O caracol e sua concha: ensaios sobre a nova morfologia do trabalho (São 

Paulo: Boitempo, 2005.), denomina de “Teoria do valor-trabalho” o processo de produção do mais valor 
absoluto e relativo descritos na obra de Marx O capital, livro 1.  Em Antunes (2005, p. 19), ao contrário do fim 
ou da redução de relevância da teoria do valor-trabalho, há uma qualitativa alteração e ampliação das formas e 
mecanismos de extração do trabalho. 
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Tais referências atendem ao fim a que me proponho, que é o de realizar os nexos 

possíveis, dentro dos limites desta tese, com o Estado brasileiro: estrutura e conjunturas a 

partir de 2003 e os desdobramentos nas formulações de políticas públicas educacionais de 

matriz economicista, vinculadas à inclusão social pela via de trabalho, emprego e renda, como 

é o caso das políticas vinculadas à educação profissional. A vinculação da inclusão social 

entre as políticas públicas de trabalho e renda no Brasil com a educação vai em direção aos 

estudos realizados por Maria Ozanira Silva (2012, p. 223), uma pesquisadora brasileira do 

campo do serviço social, que contextualiza o Estado brasileiro como seguidor de uma 

tendência internacional para a adaptação do país ao novo ordenamento do capitalismo 

mundial. Vive-se, então, um processo de reestruturação produtiva por exigência da crise fiscal 

do Estado e por influência do projeto neoliberal, que foi assumido tardiamente pelo Brasil a 

partir dos anos 1990.  

No campo específico da política educacional, Eneida Oto Shiroma e Olinda 

Evangelista (2011) analisam o elevado grau de competitividade, em escala planetária, que 

elegeu como estratégicas as políticas públicas de caráter social, especialmente a educação. 

Segundo as autoras, resoluções, leis, pareceres e outros documentos nacionais e internacionais 

em profusão vêm operando a um “transformismo”37 na educação contemporânea. 

Recomendações de agências multilaterais (Banco Mundial, CEPAL, UNESCO, UNICEF 

OREALC, etc.) balizam esse processo. Segui orientada ainda pela análise dos pesquisadores 

da Universidade Federal de Santa Catarina sobre a forma como as recomendações 

internacionais se difundem nas políticas educacionais, como são interpretadas, acatadas, 

descartadas ou adaptadas pelos legisladores que determinam os rumos da educação no Brasil, 

e especificamente, quanto à abordagem da noção de inclusão social nos documentos oficiais 

de planejamento econômico e educacional do Estado brasileiro.  

A partir do PPA de 2004-2007 do governo federal e em todos os PPA subsequentes, 

verifica-se que a noção de inclusão social é cunhada para todas as políticas públicas sociais – 

saúde, educação, cultura, previdência, seguridade, informação, habitação, etc. –, realizadas 

como práticas políticas e sociais dos governos Lula e Dilma. Destaco a relação entre educação 

e inclusão social porque ela aparece nos documentos oficiais produzidos a partir do governo 

de Luis Inácio Lula da Silva. É no governo Lula da Silva que o termo inclusão passou a 

integrar os Planos Plurianuais (PPA). Também é nesse contexto político que são iniciadas as 

                                                 
37 Conceito gramsciano que se relaciona com a política e com uma classe dirigente que dá a direção hegemônica 

moral, intelectual e política (Dicionário gramsciano. Liguori, 2017, p.785). 
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discussões, em âmbito nacional, sobre os rumos da educação pública, profissional e técnica de 

nível médio (EPT).   

Garcia (2014) assevera que, ao analisar os documentos dos organismos internacionais, 

como Banco Mundial, OCDE, UNESCO e CEPAL, foi possível perceber o uso do termo 

inclusão como elemento discursivo produtor de significados relacionados à mudança social. 

Observa-se que os discursos políticos sobre “inclusão social” deslocam o foco da atenção do 

modo de produção e jogam para o Estado a responsabilidade acerca das condições de 

existência da população (GARCIA, 2014. p. 104-108). 

 

Para o Banco Mundial (2001), o combate à exclusão é pela via da “reforma da 
administração pública”, a sociedade inclusiva e um conjunto de práticas 
associativas, como substituta do Estado de bem-estar social e da reivindicação de 
acesso aos direitos sociais.  [...] 
As “políticas sociais inclusivas” se caracterizam pela ideia de “criar sociedades 
justas que sejam competitivas e produtivas e indicam que o antídoto para conter a 
exclusão social tem suas bases articuladas ao pensamento liberal. Além disso, 
ressaltam que seus objetivos estão voltados ao gerenciamento da própria carência, o 
que significa, na linguagem dos documentos, na atualidade, o desenvolvimento de 
“responsabilidade social”.  (BANCO MUNDIAL apud GARCIA, 2014. p. 104; 108) 

 

 Quanto ao princípio da educação inclusiva, ele encontra respaldo na Conferência 

Mundial de Educação para Todos, realizada pela UNESCO no ano de 1990, em Jomtien, na 

Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, realizada pela UNESCO 

em 1994, em Salamanca, e no Fórum Mundial de Educação de Dakar, realizado pela 

UNESCO em 1999.  Da análise que a autora realiza nos três documentos internacionais sobre 

a educação, ao compará-los quanto à conotação atribuída ao termo “inclusão”, verifica-se que 

o documento de Dakar indica a necessidade de cada país formular políticas de “educação 

inclusiva”, de acordo com as diferentes categorias de sujeitos identificados como população 

“excluída”. Ao mesmo tempo, o discurso contido nesse documento reitera a ideia de que é 

preciso fazer da “inclusão” uma responsabilidade de toda a sociedade (GARCIA, 2014. p. 

114). A noção de “inclusão” aparece nos documentos do Banco Mundial como inserção na 

corrente econômica. A UNESCO (2003) reitera a importância da “educação inclusiva” como 

questão de direitos humanos (UNESCO apud GARCIA, 2014, p. 114). 

Por outro lado, junto ao viés humanitário, percebe-se uma forte abordagem 

economicista nas políticas de educação inclusiva, quando anunciadas pela UNESCO (2009) 

como “uma estratégia-chave para a educação para todos”, na qual “não investir em educação 

como preparação para uma vida adulta ativa e produtiva pode ser muito caro e profundamente 

irracional em termos econômicos. ” (UNESCO apud GARCIA, 2014, p. 115).  
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O contexto econômico da década de 90 até a primeira década dos anos 2000 é 

marcado pelas contradições sociais acirradas pela reorganização do capital sob a égide da 

acumulação flexível, como resposta à recomposição das taxas de lucro e às crises econômicas 

do sistema capitalista. A contradição que se coloca para a educação é a ideia de que é 

necessário construir um clima inclusivo de solidariedade, que agregue a população, mas a 

partir dos princípios da educação para a empregabilidade, pelo viés das competências 

individuais, do individualismo e da competição. (GARCIA, 2014, p. 102). 

No primeiro mandato do governo Lula da Silva (2003-2006), o PPA (2004-2007) 

recebeu o título de Orientação estratégica do governo. Plano Brasil Para Todos: 

participação e inclusão. Nesse documento, é possível observar afirmações de inclusão social 

associadas com desconcentração e redistribuição de renda, redução de desigualdades e 

operação do consumo de massa (BRASIL. 2004). No segundo mandato (2007-2010), o PPA 

2008-2011 foi intitulado Desenvolvimento com inclusão social e educação de qualidade 

(BRASIL, 2008). 

 A educação foi designada, nos documentos oficiais, como a principal estratégia para 

promover inclusão social relacionada à redução das desigualdades, à distribuição de renda, ao 

desenvolvimento inclusivo e sustentável, como foco em especial nos jovens e nas populações 

pobres (GARCIA, 2014, p. 121). A noção de “inclusão social” será discutida no segundo 

capítulo desta tese, sob o ponto de vista do mesmo raciocínio dialético, considerando a 

necessidade da existência de políticas de inclusão no modo de produção capitalista, tendo em 

vista que ele promove contradições estruturais: ao mesmo tempo em que todos os sujeitos 

precisam ser incluídos do ponto de vista do consumo, são produzidos também os excluídos do 

ponto de vista do emprego e da inserção no mundo do trabalho. 

 Considero, nesta abordagem, a existência das crises cíclicas38 do modo de produção 

capitalista e, nesse sentido, o pleno emprego é diretamente afetado nesses momentos 

                                                 
38 David Harvey, no prólogo da sua obra intitulada Dezessete Contradições e o fim do Capitalismo, aponta que 

as crises são importantes para a reprodução do capitalismo. Trata-se, para esse autor, de uma reengenharia do 
capitalismo para a criação de novas versões dele, as quais mudam dramaticamente as formas de compreensão 
das instituições, das ideologias políticas dominantes, das relações sociais, econômicas e culturais, bem como 
das formas de vida diária. Isso mostra que as crises do capitalismo como sistema econômico constituem parte 
indissociável do próprio sistema, como descreve Santos (2004). Theotônio Dos Santos destaca o estudo do 
economista russo Kondratiev, que constatou a existência de três ciclos econômicos de 50 a 60 anos entre 1780 
e 1920. Avança ainda citando trabalhos posteriores de Tugan-Baranovisky, Lenin e Parvus, que também 
contribuíram na visualização das ondas longas desde 1905 e do século XVIII para cá, pois o capital se regenera 
através de crises cíclicas. As ilustrações de Dos Santos (2004, p. 149) apresentam ciclos longos de crise e 
recuperação do capital, ou seja, entre 1790 até 1810-17, ascensão e declínio que durou de 1810-17 até 1844-51 
e a recuperação se deu de 1844-51 até 1870-75 e o decrescimento ocorre de 1870-75 até 1890-96, etc. Em 
Enigma do Capital de David Harvey, é possível, por exemplo, identificar, em apenas um curto período, de 
1973 a 2009, 13 principais crises nas várias regiões do mundo; a duração das duas mais longas foi de oito anos. 
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históricos de crises. Assim sendo, a dialética da inclusão e exclusão se relaciona com as 

mediações históricas que são produzidas dentro do próprio sistema de produção, em que ora 

há a demanda por trabalho, ora há a retração do trabalho, com a existência de grande número 

de trabalhadores desempregados. 

  Foram utilizados referenciais que analisam o Estado a partir do modo de produção 

capitalista, ou do surgimento do Estado Burguês39, bem como alguns referenciais que tratam 

sobre a questão social como o processo social decorrente desse modelo de Estado. Sendo 

assim, reitero o que afirmei anteriormente sobre a necessidade de fundamentar este estudo em 

autores clássicos e contemporâneos. No sentido atribuído por Saviani (2005), como sendo o 

clássico, aquilo que se firmou como fundamental, como essencial.  

Reitero o que foi abordado anteriormente sobre como o Manifesto do Partido Comunista 

vê a sociedade burguesa, isto é, como uma totalidade e, como tal, inclui a todos: burgueses e 

proletários.  

 

A moderna sociedade burguesa, saída do declínio da sociedade feudal, não aboliu as 
oposições de classes. Apenas pôs novas classes, novas condições de opressão, novas 
configurações de luta, no lugar das antigas. 
A nossa época, a época da burguesia, distingue-se, contudo, por ter simplificado as 
oposições de classes.  
A sociedade toda cinde-se, cada vez mais, em dois grandes campos inimigos, em 
duas grandes classes que diretamente se enfrentam: burguesia e proletariado. 
(MARX ; ENGELS, 1848, p. 2) 

 

 É a própria burguesia moderna o produto de um longo curso de desenvolvimento, de 

uma série de revolucionamentos no modo de produção capitalista, sob a égide da 

industrialização nos seus primórdios, aos dias atuais com o capitalismo financeiro. Diz o 

Manifesto Comunista, que “a burguesia desempenhou na história um papel altamente 

revolucionário”. (MARX ; ENGELS, 1848, p. 3) 

Segundo O’Donnell (1981, p. 86), “... o Estado afiança e organiza a reprodução da 

sociedade capitalista, porque se encontra, para isso, numa relação de ‘cumplicidade 

estrutural’. O Estado é parte da sociedade, como aspecto seu – inclusive, e primordialmente 

                                                 
39 Entendemos o Estado Burguês a partir da concepção posta no Manifesto do Partido Comunista (1848). 

(...)Cada um destes estádios de desenvolvimento da burguesia foi acompanhado de um correspondente 
progresso político Estado [ou ordem social — Stand] oprimido sob a dominação dos senhores feudais, 
associação armada e autoadministrada na comuna, aqui cidade-república independente, além terceiro-estado na 
monarquia sujeito a impostos, depois ao tempo da manufatura contrapeso contra a nobreza na monarquia de 
estados [ou ordens sociais — ständisch] ou na absoluta, base principal das grandes monarquias em geral — ela 
conquistou por fim, desde o estabelecimento da grande indústria e do mercado mundial, a dominação política 
exclusiva no moderno Estado representativo. O moderno poder de Estado é apenas uma comissão que 
administra os negócios comunitários de toda a classe burguesa. (grifos meus).  
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das relações capitalistas de produção”. Nesse sentido, analisa o capitalista como classe e o 

lugar ocupado por essa classe no Estado capitalista: 

 

 O capitalista enquanto classe é beneficiário imediato da fiança estatal, já que ela se 
dirige às relações sociais de produção, e estas, por sua vez, implicam a continua 
reposição de uma classe de capitalistas, que compram força de trabalho a uma classe 
de trabalhadores formalmente livres. (O’DONNELL, 1981, p. 92).  

 

De acordo com Marini apud Traspadini e Stedile (2011), em Dialética da Dependência, 

faz uma análise profunda acerca da superexploração do trabalho na América Latina, 

apontando que “uma das vias pelas quais a América Latina chega ao capitalismo”, e o Brasil 

em particular, após a abolição da escravatura, se dá pelo “sistema misto de servidão e trabalho 

assalariado”, que se estabelece no Brasil, ao se desenvolver uma economia de exportação para 

o mercado mundial.  Debate e esclarece as diferenças entre as categorias intensidade de 

trabalho e produtividade, afirmando não se tratar do mesmo processo de trabalho dentro da 

produção de mercadorias. Os estudos buscam explicar as relações de trocas entre produção e 

apropriação do produto excedente da mais-valia, que se dá de forma desigual entre países de 

capitalismo desenvolvido e países de capitalismo dependente. 

Em Marini apud Traspadini e Stedile (2011, p.154-155), há a explicação acerca do ciclo 

do capital na economia dependente em relação ao mercado mundial, em que coube à América 

Latina desenvolver sua economia mercantil por um processo marcado “... por uma profunda 

contradição: chamada a contribuir com a acumulação de capital com base na capacidade 

produtiva do trabalho, nos países centrais, a América Latina teve de fazê-lo mediante uma 

acumulação baseada na superexploração do trabalhador. É nessa contradição que se radica a 

essência da dependência latino-americana”.  

O que se pode apreender da análise realizada por Marini é que, nos anos de 1960, a 

Escola da Dependência procurou aplicar as categorias do materialismo histórico e da 

economia política sob “um modo de produção especificamente capitalista na América Latina 

que está baseada na mais-valia relativa, como forma de exploração do trabalho assalariado”, 

ligada “indissoluvelmente à desvalorização dos bens salários”. Em sendo assim, “o trabalho é 

remunerado abaixo do seu valor” (MARINI apud Traspadini e Stedile, 2011, p. 150). 

Os estudos de Dos Santos (1991, p. 117)40, a partir de 1966, defendeu a tese de que “o 

padrão de desenvolvimento econômico dominante na América Latina, de caráter dependente, 

                                                 
40 Theotônio Dos Santos. Democracia e socialismo no capitalismo dependente. Petrópolis, RJ: Vozes, 1991. 

Nessa obra, o autor discute se é possível considerar a democracia em países onde predomina a concentração de 
renda e a marginalização econômico-social, onde não se produziu uma identidade cultural e um projeto 
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superexplorador, monopolista, concentrador, excludente e marginalizador, não é compatível 

com a democracia burguesa”.  Na sua obra, ele analisa desde a formação de governos 

autocráticos e autoritários no continente – cuja tendência é um tipo de “fascismo dependente”, 

com o objetivo central de instrumentalizar uma política econômica do grande capital 

internacional, modernizadora do aparelho produtivo, controladora e monopolizadora da 

economia baseada no capital multinacional – até os dilemas, as contradições e a “debilidade 

de um fascismo dependente”.  

O autor aborda o contexto da transição democrática e o debate ideológico sobre a 

democracia, influenciado e permeado pelo pensamento sociológico dos intelectuais europeus, 

no qual se tenta “associar o conceito de democracia à chamada livre empresa”. Contudo sob o 

impacto da informática e da automação, a ideia de democracia se encarna cada vez mais no 

conceito de participação, cogestão e autogestão dos trabalhadores e dos movimentos sociais 

(Dos Santos, 1991, p. 194-195).  

Com a abertura política que se inicia na América Latina a partir da década de 1980, a 

democracia passou a ser o centro da preocupação teórica latino-americana.41 Do ponto de 

vista político-econômico, com a reinstalação de regimes civis, “seria um erro supor que tenha 

sido consequência apenas do esforço das forças populares”. Seria ingênuo negar o papel da 

política de direitos humanos, e não entender o papel da própria liderança empresarial42 no 

apoio à abertura política. ” Dos Santos, 1991, p. 205).   

Chama a atenção para o apoio à redemocratização vindo de setores liberais e aponta que 

se tratava de uma forma de difundir o neoliberalismo como programa econômico da abertura 

política.  

                                                                                                                                                         
nacional e onde a soberania nacional é questionada pela dependência econômica estrutural, onde o Estado não 
pode, portanto, assegurar o autogoverno da nação. Discute a diferença fundamental do enfoque marxista e do 
enfoque burguês do “problema nacional democrático”. O marxismo o vê como momento dialético de luta 
histórica pelo socialismo, enquanto o enfoque nacionalista burguês parte do “nacional” como fundamento 
ultimo do processo de realização de um ser metafisico nacional autentico. “... o marxismo denuncia o manejo 
da questão nacional pela burguesia como uma tentativa de anular as contradições de classe no capitalismo. ” 
(DOS SANTOS, 1991, p. 97). 

 
41 Em Dos Santos (1991, p. 200), há um deslocamento teórico da sociologia latino-americana, que viveu, entre 

meados de 1960 e os anos 70, o longo debate sobre os conceitos de fascismo, governos de segurança nacional, 
ditaduras militares ou autoritarismo corporativista, para dedicar-se ao tema da democracia na década de 1980. 

 
42 O autor destaca que, do ponto de vista da burguesia latino-americana e da brasileira em particular, nas 

condições de nosso país, onde se realiza um processo democrático só no plano formal e institucional, 
mantendo-se as condições do capitalismo dependente, faz-se impossível uma real democratização sem 
transformações estruturais. Descreve o processo da transição democrática realizado pela Assembleia Nacional 
Constituinte e a série de restrições ao processo democrático, criadas pela classe dominante, que o assume 
formalmente, mas o nega na prática, no sentido de evitar as mudanças no atual modelo econômico (DOS 
SANTOS, 1991, p. 249-250).  
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O capitalismo jogou fundo sua carta liberal conservadora com Reagan, Thatcher, 
Chirac, Kohl. Era preciso levar até as últimas consequências a liberalização 
controlada da economia para abrir caminho a uma nova estrutura produtiva, uma 
nova divisão internacional do trabalho, uma nova onda de inovações e uma nova 
fase de crescimento sustentado. Não há dúvida de que todo nacionalismo de 
esquerda ou de direita passa a ser um limite inaceitável para estas mudanças em 
profundidade. Era preciso estabelecer um novo estilo de articulação entre o Estado e 
o capital monopolista. O Estado tem que aumentar seu poder de intervenção para 
assegurar o “livre” jogo do mercado! (DOS SANTOS, 1991, p. 207-208).   

 

A teoria de Theotônio Dos Santos considera que é necessário recorrer à dialética mais 

do que a uma linearidade analítica, que é necessário analisar dialeticamente as tendências 

liberais do desenvolvimento econômico, que, numa situação de capitalismo dependente, se 

voltam para produzir mais contradições, como a contradição entre a internacionalização do 

capital e sua inevitável base nacional, especialmente com o crescimento do campo socialista. 

“As tendências liberais terão de enfrentar-se com a prática histórica, com os sujeitos sociais43, 

a recomposição partidária dos partidos políticos e com a defesa das hegemonias das 

burguesias locais. ” (DOS SANTOS, 1991, p. 209).  

Recorri a Álvaro Bianchi (2013), em sua análise sobre o “Marxismo e a Teoria da 

Dependência” e a necessidade de o marxismo interpretar a América Latina e, particularmente 

o Brasil, recorre a Marx na explicação sobre as diferenças entre produtividade e intensidade 

do trabalho em diferentes países: 

 

Analisando as diferenças nacionais de produtividade de trabalho, Marx apontou, no 
livro I de O capital, que a intensidade média do trabalho varia de país para país. 
Comparando um trabalho mais intensivo com outro menos intensivo se verificará 
que o trabalho mais intensivo produz, em um mesmo tempo, mais valor. Desse 
modo, “o trabalho nacional mais produtivo é considerado ao mesmo tempo como 
mais intensivo, sempre que a nação mais produtiva não seja obrigada pela 
concorrência a reduzir o preço de venda de suas mercadorias até o limite de seu 
valor. (Marx, 1990, v. 1, p. 702). BIANCHI (2013). 

 

Importa-me contextualizar os nexos históricos no Brasil, que tomei como referência 

para a discussão da política a partir da base econômica – como a expressão da estrutura – e o 

Estado – uma das expressões da superestrutura, no movimento da formulação das atuais 

políticas educacionais brasileiras a partir das determinações geopolíticas que o capitalismo 

adota e desenvolve nessa região da América Latina. É por meio dessas mediações entre a 

política e o Estado que se pretende discutir criticamente, do ponto de vista sociológico, como 

se dá o enfrentamento quanto à reprodução, pelo Brasil, da estrutura econômica nas políticas 

                                                 
43 O autor se refere à formação de um sujeito social alternativo a esses planos do grande capital. Esse sujeito 

social tem sua base em um conjunto de movimentos sociais que ganha uma expressão nova na região da 
América Latina (DOS SANTOS, 1991, p. 209). 
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sociais, na relação entre o Estado e a sociedade, que se expressa no modus operandi da 

política educacional.  

Afirma Kosik (2011) que a estrutura econômica (um dos conceitos fundamentais do 

materialismo marxista) e o fator econômico (o conceito que aparece frequentemente nas 

teorias sociológicas vulgares) formam uma unidade. Entretanto, a estrutura econômica e o 

fator econômico não são a mesma coisa. A distinção entre estrutura econômica e  fator 

econômico é a chave para se compreender a economia política.  

 

Compreender o significado da economia como estrutura econômica da sociedade e 
ao mesmo tempo como ciência de tais relações significa elucidar o caráter da 
economia: a economia não é fator de desenvolvimento social e a ciência da 
economia não é, portanto, a ciência desse fator. (KOSIK, 2011, p. 113) 
A teoria materialista parte do conceito de que o complexo social (a formação 
econômico-social) é formado e constituído pela estrutura social. A estrutura 
econômica forma a unidade e a conexão de todas as esferas da vida. (KOSIK, 2011, 
p.116). 

 

Em Kosik, o monismo materialista44 apreende a realidade como um complexo 

constituído e formado pela estrutura econômica e, portanto, por um conjunto de relações 

sociais que, dialeticamente, produz mudanças. Entretanto, se faz necessário distinguir entre 

mutações estruturais – que mudam o caráter da ordem social – e mutações derivadas, 

secundárias, que modificam a ordem social, sem, porém, mudar essencialmente o seu caráter. 

Necessário se fez ir a Poulantzas (2000), em sua definição de Estado, quando diz que 

ele não é pura e simplesmente uma relação, ou a condensação de uma relação: é a 

condensação material e especifica de uma relação de forças entre classes e frações de classe. 

“O Estado, sua política, suas formas e suas estruturas traduzem, portanto, os interesses da 

classe dominante não de modo mecânico, mas através de uma relação de forças que faz dele 

uma expressão condensada da luta de classes em desenvolvimento. ” (POULANTZAS, 2000; 

p. 131-2). 

 Ainda segundo Poulantzas (2000), o Estado não se reduz à relação de forças, pois ele 

apresenta uma opacidade e uma resistência próprias: 

 

Uma mudança na relação de forças entre classes certamente tem sempre efeitos no 
Estado, mas não se expressa de maneira direta e imediata: ela esgota a materialidade 

                                                 
44 Kosik (2011). “O monismo materialista, que concebe a realidade como um complexo constituído e formado 

pela estrutura econômica e, portanto, por um conjunto de relações sociais que os homens estabelecem na 
produção e no relacionamento com os meios de produção, pode constituir a base de uma coerente teoria das 
classes e ser o critério para a distinção entre mutações estruturais – que mudam o caráter da ordem social – e 
mutações derivadas, secundárias, que modificam a ordem social, sem, porém, mudar essencialmente o seu 
caráter” (op. cit. p. 117). 
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de seus diversos aparelhos e só se cristaliza no Estado sob a forma refratada e 
diferencial segundo seus aparelhos. Uma mudança de poder no Estado não basta 
nunca para transformar a materialidade do aparelho de Estado: esta mudança 
provém, sabemos, de uma operação e ação especificas. (POULANTZAS, 2000; p. 
133) 

 

Recorro a Boito Junior (2007) para situar a política como ação política, que se vincula 

ao pressuposto da existência de classe social.  Concebe-se a relação entre política45 e classe 

social46 com a presença dissimulada das classes sociais no processo político, e o papel 

desempenhado pela política na própria formação das classes sociais. Embora o autor alerte 

que, na fase atual do sistema capitalista, há um declínio da polarização do conflito de classe, 

vai a Marx para definir a concepção de cena política na diferenciação do conceito de partidos 

políticos, e define “a cena política nas sociedades capitalistas, como sendo o espaço de luta 

entre partidos, e organizações políticas como sendo uma superestrutura da luta de classes e de 

frações de classes, que formam aquilo que poderíamos denominar a base socioeconômica da 

cena política”. Ainda a respeito da cena política, afirma que, “a cena política é uma realidade 

superficial, enganosa, que deve ser desmistificada, despida de seus próprios termos, para que 

se tenha acesso à realidade profunda dos interesses e conflitos de classes”. (BOITO JUNIOR, 

2007, p. 139). 

Na sociedade capitalista, a característica da cena política decorre das características 

gerais do Estado, de aparência universalista, em função do direito igualitário, inclusive na 

questão profissional, aparentando ser democrática e aberta a todas as classes. Tais concepções 

                                                 
45 Boito Jr (2007, p. 39-40), ao se referir à política e não à teoria política, a partir da discussão marxista da 

história, situa o lugar da política como a definição do lugar da prática política e da estrutura jurídico-política 
nos processos de transição de um modo de produção a outro modo de produção. A luta política é luta 
revolucionária, em contraposição à luta reformista. Afirma também que, neste início do Século XXI, o lugar da 
política na mudança histórica tem se deparado como novos obstáculos com origem e naturezas diversas e 
interdições dentro do velho economicismo, do novo utopismo e as combinações possíveis entre ambos, a partir 
dos teóricos marxistas. 

 
46 Boito Junior (2007, p. 195) analisa a classe social sob duas perspectivas: primeiro, como um fenômeno, ao 

mesmo tempo econômico, político e cultural, objetivo e subjetivo e, segundo, distinguindo, na análise da 
formação das classes sociais, a classe dominante, cuja formação está dada, da classe dominada, cuja formação 
é apenas, em condições normais, uma possibilidade real. No capitalismo, a burguesia, na condição de classe 
dominante, já está formada como classe social. O Estado burguês é a burguesia organizada como classe. Ele 
estabelece e legitima a propriedade privada dos meios de produção, a exploração do trabalho assalariado, a 
desigualdade de riquezas e todas as demais condições necessárias para o capitalismo se perpetuar. Em tais 
condições, de modo “espontâneo”, todo capitalista individual conhece seus interesses de classe e, regra geral, 
age nos limites dados por esses interesses. Esse é o fenômeno da formação das frações burguesas – grande e 
média burguesa, burguesia industrial, comercial e financeira. A burguesia, na condição de classe dominante, é, 
assim, uma classe ativa, que está presente, simultaneamente, na economia e no nível político da sociedade 
capitalista. Ainda segundo Boito Júnior (2007, p. 199), para Lukács, não há, no plano das relações de produção 
e das forças produtivas capitalistas, que representa o nível econômico do modo de produção capitalista, nada 
que torne inevitável, ao contrário do que sugere o economicismo, a formação da classe operária como classe 
ativa. 
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contaminam todos os partidos políticos burgueses. “A sociedade burguesa é uma sociedade 

anônima e os seus partidos políticos devem manter esse anonimato de classe. ” (BOITO 

JUNIOR, 2007, p. 140). 

Florestan Fernandes analisou, do ponto de vista sociológico, o capitalismo na América 

Latina, e especificamente o caso brasileiro a partir de 1930.  

 

Na América Latina o capitalismo e a sociedade de classes não são produtos de uma 
evolução interna, o que, em si mesmo, não constitui a maior fonte de problemas. 
Acresce que, até o presente, o capitalismo evoluiu na América Latina sem contar 
com condições de crescimento autossustentado e de desenvolvimento autônomo. Em 
consequência, classes e relações de classe carecem de dimensões estruturais e de 
dinamismos societários que são essenciais para a integração, a estabilidade e a 
transformação equilibradas da ordem social inerente à sociedade de classes. 
(FERNANDES, 2009b, p. 43) 

 

O capitalismo como modo e como sistema de produção, constitui uma manifestação 

tardia da evolução econômica e histórico-social do Brasil. Não estava incubado no antigo 

sistema colonial, organizado de forma capitalista apenas no nível da mercantilização dos 

produtos tropicais; e ele só se expandiu, realmente, graças à desintegração do sistema de 

produção escravista (FERNANDES, 2008, p. 172-173). 

 

E, quando isso se deu, o capitalismo como modo e como sistema de produção 
irradiou-se da cidade para o campo, através da expansão da uma economia de 
mercado moderna, que conduzia em seu bojo a transformação do trabalho em 
mercadoria e a universalização do trabalho livre (ou seja, de uma perspectiva 
marxista, a universalização da relação social pressuposta pela reprodução da mais-
valia relativa). (FERNANDES, 2008, p. 173) 

 

 De acordo com Fernandes (2009b, p. 49,) as classes sociais não podem preencher suas 

funções sociais desintegradoras e suas funções construtivas sob a modalidade predatória de 

capitalismo selvagem.  A via é pela participação e regulação dos fluxos de renda e das 

estruturas de poder, a exemplo do que ocorre nos modelos europeus e no norte-americano. 

Mas, na América Latina, as classes sociais falham porque operam unilateralmente, no sentido 

de preservar e intensificar os privilégios de poucos e de excluir os demais.  

 A luta de classes não se dá no vácuo; é preciso determinar os componentes da 

conjuntura e, em especial, aferir o potencial relativo da luta política de que a classe operária 

dispõe, em função das tarefas que lhe são possíveis nos confrontos econômicos, sociais e 

políticos com as classes burguesas (FERNANDES, 2009, p.42-43). 

Na análise de Otavio Ianni (2004, p. 52), a formação do capitalismo nacional tornou-se 

arena de tensões e conflitos, mas também acomodações com os setores sociais enraizados na 
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“vocação agrária”, com o surgimento de um novo bloco no poder, originado na composição 

industrial-agrária, com a direção da burguesia industrial em expansão ente o período de 1930-

1964. 

 

Assim surge o projeto de “capitalismo nacional”, buscando interiorizar os centros 
decisórios sobre problemas da economia política, e redefinindo amplamente os laços 
com a economia dos países mais fortes ou imperialistas dentre os quais se destacam 
a Inglaterra e os Estados Unidos. [...] o que está em causa é a primazia do 
“mercado”, em detrimento do “planejamento”. (IANNI, 2004, p. 52) 

 

 O projeto de capitalismo nacional cometeu erros, mas também foi inegável a 

existência de êxitos que alteraram as condições e as perspectivas da sociedade e da política. 

Um período marcado por industrialização e urbanização, com “o desenvolvimento de uma 

ampla, complexa e dinâmica economia nacional”. “Começou a formar-se a categoria povo no 

sentido da coletividade de cidadãos. Desenvolveram-se as classes e os grupos sociais”. Além 

disso, esse projeto se beneficiou dos movimentos realizados pelos setores sociopolíticos e 

culturais de esquerda, “... mobilizados em torno do nacionalismo, anti-imperialismo e 

transformação da sociedade. ” (IANNI, 2004, p53). 

  Na transição do século XX para o XXI, Ianni (2004, p. 54-55) analisa as diretrizes 

adotadas pelos governantes brasileiros na formação do capitalismo transnacional de forma 

alheia e mesma adversa em relação às tendências da sociedade, alijando do processo os 

setores sociais e as conquistas sociais que haviam sido alcançadas, para a implantação do 

neoliberalismo e as suas políticas no Brasil em conjugação com as corporações transnacionais 

e as organizações multilaterais, como o FMI, o BIRD e a OMC. “Grande parte da sociedade 

está sendo desafiada a reorganizar-se e movimentar-se de modo a sobreviver em um contexto 

no qual o Estado se transformou em aparelho administrativo de classes e grupos sociais, ou 

blocos de poder, dominantes em escala mundial. ” (IANNI, 2004, p. 55). 

Historicamente, a sociedade brasileira reflete disparidades econômicas, políticas e 

culturais, envolvendo classes sociais, grupos raciais e formações regionais. Tais disparidades 

se põem nas relações entre amplos segmentos da sociedade civil e o poder estatal. O profundo 

dualismo da sociedade brasileira é a sua característica fundamental, por produzir a 

discrepância entre os indicadores econômicos, que a colocam como a oitava economia 

mundial, e os indicadores sociais, que se aproximam do nível dos países menos desenvolvidos 

do mundo (IANNI, 2004, p. 106). 

Nesse sentido, para a compreensão da questão social, retorno à história pretérita para 

olhar como ela é analisada, desde o império, com a existência do regime de trabalho escravo, 
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momento em que a questão social era: “o escravo era expropriado no produto do seu trabalho 

e na sua pessoa. Nem sequer podia dispor de si. Era propriedade do outro, do senhor. ” Na 

transição, já na abolição, é colocada a questão social na perspectiva da “emergência do regime 

de trabalho livre e toda a sequência de lutas por condições melhores de vida e trabalho” 

(IANNI, 2004, p. 103-104). 

 Na República, ao longo das décadas de 1920 e 1930, os governantes e setores 

dominantes começaram a admitir o tratamento da questão social como um problema de 

política, em vez de somente considera-lo um problema de polícia. Entretanto, a repressão 

nunca deixou de ocorrer contra diferentes manifestações sociais do campo e da cidade. A 

questão social continua ser um desafio de 1985 em diante, com a Nova República, herdeira de 

raízes militares e populistas: “enquanto a economia cresce e o poder estatal se fortalece, a 

massa de trabalhadores padece. ” (IANNI, 2004, p.104-105). 

As desigualdades sociais e os antagonismos de classes movimentam aspectos mais ou 

menos graves da questão social. A prosperidade da economia e o fortalecimento do aparelho 

estatal parecem estar em descompasso com a mobilidade social e o desenvolvimento social. 

Há processos estruturais que estão na base das desigualdades e antagonismos que constituem 

a questão social. 

 

A situação social de amplos contingentes de trabalhadores fabrica-se precisamente 
com os negócios, a reprodução do capital. 
As dificuldades agudas da fome e desnutrição, a falta de habitação condigna e as 
precárias condições gerais de saúde são produtos e condições dos mesmos processos 
estruturais que criam a ilusão de que a economia brasileira é moderna, ou de que o 
Brasil já é a oitava potência do mundo ocidental e cristão. (IANNI, 2004, p. 107) 

 

Segundo Castelo (2006, p. 12), é com Marx e Engels que a desigualdade social passa a 

ser estudada e denunciada. Tendo a Revolução Industrial como ponto de partida, ela passa a 

ser questionada e desnaturalizada. Rompem com a concepção de que a desigualdade social é 

um fato natural, aceitável e até mesmo inalterável, sendo necessário desconstruir essa 

concepção. No século XIX, Marx trata a questão do pauperismo e das condições de 

exploração e opressão a que os trabalhadores eram submetidos. A questão social aparece 

como categoria de análise para explicar a exploração do trabalho assalariado pelo capital e as 

lutas dos trabalhadores contra essa exploração e outras formas de opressão na sociedade 

industrial clássica. 

 
Em modos de produção pré-capitalistas, a pobreza e as desigualdades sociais eram 
intimamente ligadas à escassez, consoante o baixo grau de desenvolvimento das 
forças produtivas e das relações de produção associadas àquelas. Já no capitalismo, 
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adquirem uma nova lógica e dinâmica, estando associadas à produção de riqueza, ou 
seja, a escassez passa a ser uma produção social, e não mais resultado da ordem 
natural. Mas, em ambos os casos, a pobreza e as desigualdades sociais podem ser 
relacionadas à divisão da sociedade em classes sociais e à existência da propriedade 
privada. (CASTELO, 2006, p. 12) 

 

Recorro a autores clássicos e contemporâneos que discutem os aspectos da 

desigualdade social na sociedade brasileira para a abordagem da questão social no modo de 

produção capitalista. A intenção de abordá-la vincula-se como uma necessidade para captar, a 

partir de alguns recortes mais universais, as discussões colocadas pelos estudiosos dos 

campos da sociologia e do serviço social, eleitos neste estudo como referencias teóricos. 

A intenção se dirige no sentido de olhar como a questão social se situa na agenda 

governamental de 2003 a 2014, no gasto público, revelada pela formulação de políticas 

públicas setoriais e sociais, cuja centralidade é constituída pelo trabalho associado à educação. 

Abordo-a como elo teórico possível para contextualizar a política de EPT a partir de 2003 no 

Brasil, pelo viés economicista e, ao mesmo tempo, tento verificar como tais políticas são 

colocadas para a sociedade civil como estratégia de inclusão social. Entendo, no sentido 

gramsciano, que a política pública de EPT, na perspectiva estratégica para a inclusão social, 

vai no sentido de buscar obter o consentimento ativo das massas, formando-se uma vontade 

coletiva47 pela sociedade civil. Tal como colocada por Gramsci, “é a sociedade civil a 

instância que expressa o alargamento estatal e o seu momento ético”.48 (SOARES, 2000, p. 

63).  

De acordo com Ianni (2004, p. 108), “a complexidade da problemática social é de tal 

ordem que suscita enfoques diferentes e contraditórios”.  Os diferentes aspectos econômicos, 

políticos e culturais são apresentados como a “questão social”49 e se expressam de forma mais 

corrente no pensamento e na prática de cientistas sociais, jornalistas, políticos membros da 

                                                 
47 Em Gramsci, a vontade coletiva tem um papel importante na construção da ordem social, mas não mais como 

plasmadora da realidade, e sim como um momento decisivo que se articula por meio de determinações que 
provêm da realidade objetiva, em particular das relações sociais de produção. Analisa ainda a vontade coletiva 
sendo construída de maneira ativa sob a perspectiva de outra hegemonia, como “vontade coletiva nacional-
popular”, como papel do “moderno Príncipe” (isto é, do partido político revolucionário). Finalmente, o 
conceito de vontade coletiva em Gramsci está estreitamente ligado ao de “reforma intelectual e moral”, ou seja, 
à questão da hegemonia (LIGUORI, 2017, p. 811-813). 

 
48A concepção Gramsciana do estado e o debate sobre a escola. Rosemary Dore Soares. Editora Unijui, 2000. 
 
49 Ianni (2004, p. 108) afirma que é possível constatar que a questão social, vista em perspectiva histórica ampla, 

recebe não só diferentes denominações como distintas explicações, no Brasil. A influência de evolucionismo, 
darwinismo social, arianismo, positivismo, catolicismo, liberalismo, neoliberalismo, estruturalismo, marxismo 
e outras correntes de ideias revela-se nos termos em que alguns autores procuram descrever, explicar, resolver 
ou exorcizar as manifestações da questão social. 
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tecnocracia pública e privada e outros que sempre repõem a questão social como uma 

dimensão importante dos movimentos da sociedade nacional:  

 

Uns dizem desemprego, subemprego, marginalidade, periferia, pobreza, miséria, 
menor abandonado, mortalidade infantil, desamparo, ignorância, analfabetismo, 
agitação, baderna, violência, caos, subversão. Também há os que falam em 
harmonizar trabalho e capital, conciliação de empregados e empregadores, paz 
social, pacto social. E os que dizem movimento social, pauperismo, greve, protesto, 
toma de terras, ocupação de habitação, saque, expropriação, revolta, revolução.  
(IANNI, 2004, p. 108) 

 

Em vários estudos sobre aspectos da problemática social, há a impressão de que os 

“indicadores sociais” não acompanham os econômicos, face à negligencia ou à incapacidade 

dos setores sociais “carentes”, “marginais” ou “periféricos”. Tais estudos, com características 

de descrição “objetiva” ou “isenta” do pauperismo, bem como de medidas para reduzi-lo, 

imprimem a ideia da existência de dois brasis justapostos, heterogêneos, apesar de mesclados, 

emaranhados, formados por duas sociedades: “a sociedade primitiva ou subdesenvolvida” e a 

“moderna sociedade industrial” (IANNI, 2004, p. 109). 

 Com relação aos setores dominantes e aos governantes brasileiros, é permanente a 

convicção de que as mais diferentes manifestações operárias e camponesas dos trabalhadores 

da cidade e do campo, e, no limite, as reivindicações, os protestos e as revoltas, como 

expressões da questão social, ameaçam a ordem pública, a paz social, a segurança, a ordem 

estabelecida, ou a “lei e a ordem”. Qualificam essas manifestações como problema de polícia 

e também militar. Muitas vezes, reagem de forma extremamente intolerante, tantos em termos 

de repressão como de explicação (IANNI, 2004, p. 108-109). 

 Pelo modo como se deu o fim da “servidão” para alguns sociólogos, a exemplo de 

Hélio Jaguaribe (1988), na análise de Ianni (2004, p.111), originou-se o segmento “primitivo” 

da sociedade nacional, por não “incorporar os ex-escravos e suas famílias a condições aptas a 

lhes permitir o pleno desfrute da cidadania”. Ao negar o direito à educação e a outras 

assistências sociais, “a reprodução familiar da ignorância e da miséria manteve, assim, no 

curso de quatro gerações que nos separam da Abolição, o dualismo básico entre participantes 

e excluídos dos benefícios da civilização brasileira”. Pobreza, miséria e ignorância estariam 

prejudicando as perspectivas do “Brasil 2000”, e, como alternativa governamental, gestou-se 

um projeto com a concepção: “Brasil: reforma ou caos”. Constituíam medidas a serem 

adotadas, à época, para um “novo pacto social”: 
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Incorporar as grandes massas a níveis superiores de vida, de capacitação e de 
participação. Ou, em outras palavras, visa-se a erradicar a miséria, a superar as 
formas extremas do atraso e da pobreza e a incorporar a totalidade dos brasileiros no 
âmbito e aos benefícios de uma moderna sociedade industrial, regida por uma 
democracia social. (IANNI, 2004, p. 111) 

 

 Em Ianni (2004, p. 112), é preciso considerar que, no capitalismo, as relações se dão 

reciprocamente entra a economia e a sociedade, a produção e as condições de reprodução, o 

capital e o trabalho, a mercadoria e o lucro, o pauperismo e a propriedade privada capitalista. 

A apropriação econômica e as relações, os processos e as estruturas de dominação política, 

que se vinculam aos progressos da economia, “têm raízes na pauperização relativa e às vezes 

absoluta – de trabalhadores da cidade e do campo. ” Isto é, os “participantes” e os “excluídos” 

estão atados por essas relações, sendo enganoso sugerir que os “dois brasis” pouco ou nada 

têm a ver um com o outro. 

 

Diante de uma realidade social muito problemática, que incomoda e, às vezes, é 
explosiva, uma parte do pensamento social prefere “naturalizá-la”, considera-la 
como “fatalidade” ou apenas herança arcaica pretérita. Dentre as explicações que 
“naturalizam” a questão social, vale a pena destacar duas. Não esgotam o assunto, 
mas dão uma ideia das metamorfoses que transfiguram as desigualdades sociais. 
Uma tende a transformar as manifestações da questão social em problemas de 
assistência social. Outra explicação tende a transformar as manifestações da questão 
social em problemas de violência, caos. Daí a resposta óbvia: segurança e repressão. 
Essas explicações, no entanto, não andam sempre separadas. Podem combinar-se e 
operam em conjunto. Os mesmos interesses dominantes acionam diferentes técnicas 
sociais, em distintas situações, ou no mesmo lugar. (IANNI, 2004, p. 112-113)  

 

 Setores dominantes e agências de governo modernizam instituições para que grupos e 

classes permaneçam sob controle, e tratam de criminalizar a questão social para que não 

sejam abaladas a “paz social”, “a lei e a ordem”. Uma parte do pensamento social brasileiro 

responsável pela formulação e implementação de políticas públicas adota a criminalização de 

grupos e classes sociais subalternas.50 “Há conjunturas em que amplos segmentos da 

sociedade civil são criminalizados em linguagem conspícua, que se apresenta como se fora 

cientifica. ” (IANNI, 2004, p. 113). Há uma reiterada apologia ao trabalho no Brasil51, no 

sentido de marcar a história da questão social como a história das formas de trabalho. “Em 

                                                 
50 Os termos “classe operária” e “proletariado” quase nunca apareçam ou estão completamente ausentes em 

outros escritos de Gramsci, torna necessário remeter a outras possíveis definições de classe operária: “classe 
subalterna”, “classe urbana”, “classe produtiva”, “grupo social subalterno”. (LIGUORI, 2017, p. 123). É neste 
sentido gramsciano que considero o conceito de subalternos. 

 
51 Em Ianni, (2004, p. 117), historicamente, de Ruy Barbosa em 1919 a Roberto Campos e Ulisses Guimarães  

constituintes em 1988, está em curso um processo de “beatificação”  do trabalho, no sentido de que ele ganhe 
dignidade, a sociedade progrida e o capital multiplique”.  
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todos os lugares, de modo explícito e difuso, no meio do entretenimento e, de forma 

subliminar, sempre está em curso a pedagogia do trabalho. ” (IANNI, 2004, p. 117). 

 No que concerne especificamente à Bahia, na análise sociológica realizada por 

Francisco de Oliveira (2003c, p. 45)52 quanto à relação entre capital e trabalho na formação da 

classe trabalhadora assalariada e a identidade de classe, que permite, em seguida, realizar a 

articulação com a questão social, pode-se apreender que existiram duas Bahias: uma antes da 

década de 1960, quando houve a implantação da Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste (Sudene), e a outra após a implantação da Sudene, sob a égide de seus incentivos 

fiscais: “De exportador de capitais, o Nordeste passa a importador”. “A Bahia será a principal 

beneficiada. Na construção do Centro Industrial de Aratu (na região metropolitana, em 

Camaçari), todas as potencialidades e facilidades são concedidas à industrialização (terrenos, 

água, redes de esgoto e despejos industriais, farto suprimento de energia elétrica, sistema 

viário, um porto próprio). ” (OLIVEIRA, 2003c, p. 47).  

 No que diz respeito ao trabalho, toda a expansão industrial ocorrida na Bahia está 

longe de ter criado um mercado homogêneo de força de trabalho. Segundo Oliveira (2003c, 

p.51),  

 

Ao contrário, o que se observa é um mercado de trabalho extremamente 
diversificado, fragmentado, hierarquizado, em que as clivagens se estabelecem a 
partir do nível do salário mínimo, a partir do trabalho das mulheres, a partir da idade 
de entrada e saída da força de trabalho, e como determinações menos importantes, a 
partir das especializações. [...] Não há oferta possível de emprego que dê conta da 
demanda real e potencial. Noutras palavras, o mercado de trabalho é de oferta, 
qualquer que seja o nível de salários, quaisquer que sejam as determinações 
interiores a ela mesma, do ponto de vista de qualificações, de idade, de sexo, etc. 

 

 Para Oliveira (2003c, p. 51), tais determinações do capital sobre o trabalho se 

constituem como parte indissociável e nada estranha da ausência de capacidade organizativa 

do operariado e de outros setores da força de trabalho como determinante dos níveis de 

salários e das condições concretas de emprego. A Sudene é uma instituição que se formou 

como o resultado de “uma aliança de classes sem precedentes na história econômica, social e 

política do Nordeste”, entre a “burguesia nacional”, com um projeto de “nação” e o 

imperialismo, com um projeto de subordinação da “nação” a outra ou a outras “nações”.  

                                                 
52 OLIVEIRA, Francisco de. O elo perdido: classe e identidade de classe na Bahia. São Paulo: editora Fundação 

Perseu Abramo, 2003. Nesta obra, Oliveira discute o problema da não-representação política, como uma tarefa 
urgente no Brasil e na Bahia, justamente pelo peso da história, da subordinação internacionalizada de suas 
economias e pelo efeito dissimulador nas relações interclasses. E questiona: os sujeitos históricos clássicos 
desapareceram para restar apenas a sociedade massas? Até quando ou para sempre? (OLIVEIRA, 2003, p. 101) 
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O imenso mar de desempregados e a oferta abundante de emprego “torna real a não 

oposição de interesses”, e o conflito é diluído pelas novas atividades criadas. “Quem ganha 

um novo emprego nessas empresas salta imediatamente de uma condição social precária para 

um estatuto de trabalhador empregado, o que socialmente é visto como uma promoção”. É 

com a Sudene que uma ideologia vai recobrir a oposição de interesses em relação às novas 

classes que se formam. “É o discurso nordestino”. As empresas novas não estão vindo para 

explorar a “força de trabalho”, mas para ajudar o Nordeste. A Sudene, como promotora do 

desenvolvimento, foi uma ideologia que ganhou foros de verdade à época. “O papel do Estado 

contribui não em pequena monta para o mascaramento das relações interclassistas.” 

(OLIVEIRA, 2003c, p. 51). 

Oliveira (2003, p. 98) sustenta a tese de que “a sociedade baiana transitou de uma 

situação de não existência de classes, no sentido que é próprio a uma economia capitalista da 

periferia desse sistema, para uma sociedade de massas. ”53. Afirma que esse é o transito 

constitutivo das classes sociais no capitalismo, em que todos os elementos estão dados para a 

produção de mercadorias em escala fordista-taylorista, o que homogeneíza a sociedade pelos 

padrões de consumo, sem questionar as enormes diferenças na qualidade e quantidade do 

consumo. Ideologicamente e intencionalmente, o discurso que se produz é o da “ideologia da 

igualdade de todos perante o consumo”. 

 Na contemporaneidade, as questões colocadas por Cibele Rizek (2013), no prefácio da 

obra de Robert Castel (2013) sobre o trabalho assalariado e suas implicações, dizem respeito 

às relações sociais que se produzem a partir da sociedade salarial e não podem ser 

obscurecidas por conceitos “novos”, que tendem “encobrir processos cada vez mais 

complexos” por meio da atribuição de novas significações aos que se localizam à margem da 

sociedade salarial, alguns deles denominados como  “inúteis do mundo” ou “inempregáveis”,  

significados rasos, portanto.   

Rizek (2013, p.11) aponta que o crescimento do desemprego, a precarização, a 

flexibilização, a presença de estrangeiros e imigrantes na disputa por postos em um mercado 

de trabalho encolhido – na análise sociológica realizada por Roberto Castel (2013) na obra As 

metamorfoses da questão social: uma crônica do salário – não são “... apenas a forma 

francesa de pensar sociologicamente os fenômenos contemporâneos” assim como não se 

                                                 
53 Em Oliveira (2003, p. 99), o importante da sociedade de massas é, em primeiro e mais fundamental lugar, a 

produção de classes sem identidade de classe. O proletariado nunca se completa como tal; a enormidade da 
reserva de força de trabalho cria uma assimetria entre a submissão real e a submissão formal ao capital; a 
existência de enormes conjuntos de trabalhadores no setor dito “informal” reforça essa intermitência, 
conferindo ares da autonomia.  
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referem “apenas às dimensões de um confronto entre intelectuais. É o centro das relações 

salariais e sociais que está igualmente em discussão, isto é, a própria natureza dos laços e 

vínculos que constituem o núcleo. ” (RISEK, 2013, p. 12). 

As transformações recentes pelas quais passam as relações salariais, as perspectivas, 

em termos de validade, para se pensarem as relações sociais contemporâneas, bem como a 

intervenção do Estado nesse processo quanto ao sentido e intensidade das mudanças cm 

relação à sociedade salarial são questões que estão atravessadas mundialmente e se situam no 

centro das preocupações e dos intensos debates produzidos pela filosofia (não somente a 

filosofia francesa) e pelas Ciências Humanas. Rizek coloca, como elemento principal na obra 

de Castel (2013, p. 11), a consideração de que não é possível reduzir e tampouco banalizar os 

significados da “nova questão social” como se ela fosse uma consequência natural da esfera 

econômica em seu processo de mundialização.  

 

Não se trata, então, de dar conta somente dos processos de “exclusão”54; nem, 
tampouco, de examinar a tragédia dos excluídos, que, diga-se de passagem, se 
constitui a partir de um conjunto de experiências diversas entre si, como 
demonstram, de um lado, a reflexão sociológica francesa e, de outro, com 
intensidade e relevância iguais ou ainda maiores, a multiplicidade de categorias que 
tomam forma e lugar no movimento social e nas formas organizativas de 
desempregados e precarizados: desempregados de longa duração, jovens sem 
trabalho, mulheres sem emprego, trabalhadores temporários, etc. Não se trata de 
pensar apenas os fenômenos que relatam como e quem foi posto à margem, mas 
também o que acontece com os que permanecem no interior das “zonas” de coesão 
social ou nas “zonas de integração” em seu frágil equilíbrio, constituído a partir do 
vínculo entre relações de trabalho e as formas de sociabilidade. (RISEK, 2013, p. 12 
– grifos meus). 

 

O estabelecimento dos nexos com a questão social – tendo o estudo de Castel (2013), 

como principal referência na compreensão do panorama histórico, ainda que não aprofundado, 

em que situa a historicidade como não linear e nem evolutiva –, para apreender o movimento 

realizado entre “os primeiros reformadores sociais até a emergência dos sistemas de 

proteções, garantias e direitos sociais que, na consolidação do capitalismo, responderam pela 

crescente inclusão de pessoas na relação assalariada”, vai no sentido de partir da noção sobre 

a questão social, realizar o diálogo com pesquisadores brasileiros do campo do serviço social 

e da sociologia,  que se dedicaram a analisar a dialética da inclusão e da exclusão social.  

Reafirmo a não pretensão de aprofundamento do debate sociológico em Castel (2013), 

visto que, não raras vezes, o estudioso faz menção aos estudos de Durkheim dentre outros 
                                                 
54 Na obra as Metamorfoses da questão social, Robert Castel (2013, p. 26) apresenta o termo desfiliação para 

designar o desfecho do processo de transição entre zonas de integração e vulnerabilidade social. Argumenta 
que o termo “exclusão” é estanque, pois “designa um estado, ou melhor, estado de privação. Mas a contestação 
de carências não permite recuperar os processos que engendraram essa situação”. 
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sociólogos para fundamentar suas ideias. O meu propósito é compreender o tema na tentativa 

de realizar a apreensão, com rigor teórico, da noção de coesão social. Nesses termos, em sua 

obra as Metamorfoses55 da questão social, o autor coloca a questão social referenciando-a 

com a noção de coesão social ou integração.  

 

A “questão social” é uma aporia fundamental sobre a qual uma sociedade 
experimenta o enigma de sua coesão e tenta conjurar o risco de sua fratura. É um 
desafio que interroga, põe em questão a capacidade de uma sociedade (o que, em 
termos políticos, se chama uma nação) para existir como um conjunto ligado por 
relações de interdependência. (CASTEL, 2013, p. 30)  

 

Aborda a questão do trabalho não como relação técnica de produção, “mas como 

suporte privilegiado de inscrição na estrutura social”, em que “... há uma forte correlação 

entre o lugar ocupado na divisão social do trabalho e a participação nas redes de sociabilidade 

e nos sistemas de proteção que cobrem o indivíduo diante dos acasos da existência. ” 

(CASTEL, 2013, p. 24). Em outro momento, Castel (2000), na obra Armadilhas da exclusão, 

explicita seu posicionamento e indica que há uma tendência à conciliação entre a ordem 

econômica e as garantias mínimas de sobrevivência da população, na restauração da chamada 

coesão: 

 

Sem dúvida, não é fácil (é o mínimo que se pode dizer) conciliar, de um lado, as 
exigências da competitividade e da concorrência e, de outro, a manutenção de um 
mínimo de proteção e de garantias para que a conquista de uns não seja paga pela 
anulação de outros (para que os in não produzam os out). Porém a dificuldade da 
tarefa não diminui a exigência de tentar controlar esta relação entre a lógica 
econômica e a coesão social, antes que se chegue às situações de ruptura que 
representa a “exclusão”. (2000, p. 26). 

 

A centralidade do trabalho, como eixo das relações sociais e como processo que 

origina a cultura, as representações sociais, as formas identitárias, tal como se estuda na 

Sociologia do Trabalho, não é o recorte de minha análise neste momento. Tal recorte tem 

como objetivo permanecer com o debate sobre a formação dos sujeitos e as disputas entre 

projetos hegemônicos e contra-hegemônicos na formação do trabalhador a partir da política 

de educação profissional no Ensino Médio. Destaco, na pesquisa empírica com os sujeitos 

                                                 
55 Em Metamorfoses, se considera a dialética do mesmo e do diferente, para evidenciar as transformações 

históricas desse modelo, sublinhar o que suas principais cristalizações comportam, ao mesmo tempo, de novo e 
de permanente, ainda que sob formas que não as tornam imediatamente reconhecíveis. Porque, é claro, os 
conteúdos concretos de noções como estabilidade, instabilidade, ou expulsão do emprego, inserção relacional, 
fragilidade dos suportes protetores ou isolamento social são agora completamente distintos do que eram nas 
sociedades pré-industriais ou no século XIX. Inclusive são muito diferentes hoje do que eram há apenas 20 
anos (CASTEL, 2013, p. 27).  
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egressos, o plano da sociedade civil, no qual as pessoas produzem concretamente sua 

existência nas condições dadas e a transformam e se transformam. Olho a política pública na 

produção das contradições, e novamente retorno ao empírico para ver, no plano da sociedade 

civil, o que as pessoas fazem. Observo a relação entre a práxis utilitária e uma práxis 

transformadora, categorias com as quais analiso o campo empírico e são apresentadas no 

capítulo III desta tese.  

 

[...] na produção social da sua existência, os homens estabelecem relações 
determinadas, necessárias, independentes da sua vontade, relações de produção que 
correspondem a um determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas 
materiais. (MARX, 1983, p. 25) 

 

Abordo a questão social tendo como base a concepção de coesão social defendida por 

Castel (2013), entendendo-a como um elo necessário para a abordagem dialética da inclusão e 

da exclusão social, na perspectiva de que o estudo de uma estratégia de política pública que se 

articula com a educação profissional pela promessa de “inclusão social”, diante da “crise da 

sociedade salarial”, em Castel (2013), significa pensá-la dialeticamente na relação entre o 

Estado Social56 e o Estado Liberal57,  entre políticas sociais que objetivam enfrentar o risco da 

vulnerabilidade social com as políticas contratuais reguladas pelo mercado. Nessa 

perspectiva, importa olhar a mediação realizada pelo Estado em relação e em direção à 

sociedade. 

Na conjuntura brasileira entre 2003 e 2014, ao mesmo tempo em que se 

implementavam políticas públicas para assegurar direitos sociais fundamentais, como a 

educação e o trabalho, a partir de políticas realizadas por um viés macroeconômico dito 

                                                 
56 Estado Social é aqui entendido nos termos colocados por Castel (2013, p. 16): “... como a forma ainda que 

variável do compromisso entre a dinâmica econômica comandada pela busca do lucro com a preocupação ou 
inquietação da proteção comandada pelas exigências da solidariedade. Pode se pensar uma sociedade sem este 
compromisso? Pode-se aceitar a volta à insegurança social permanente anterior às formas de proteção? É 
possível uma renegociação entre políticas sociais e interesses de mercado? ” Essas são algumas das perguntas 
sobre as quais se desdobra a reflexão de Castel. 

 
57 Estado Liberal é entendido nos termos colocados por Castel (2013, p. 45): “... com o surgimento da sociedade 

liberal no final do séc. XVIII, dá-se o advento dos contratos e da liberdade de empreender que o princípio da 
governabilidade liberal, modelada pelo Iluminismo, impôs aos fatos através da revolução política. [...] O livre 
acesso ao trabalho é a mola-mestra, chave para entrada nesta ‘nova’ sociedade (a sociedade liberal). O trabalho 
torna-se a fonte de toda riqueza, e, para ser socialmente útil, deve ser repensado e reorganizado a partir dos 
princípios da nova economia política”. Adam Smith descobre a preponderância do mercado, “principio 
autônomo de coesão social, independentemente da vontade dos indivíduos e funcionando rigorosamente sem 
que percebam de modo a reuni-los. [...] Mas, se teve tal impacto revolucionário, é porque se inscreve no 
quadro da transformação essencial que, no século XVIII, transforma a concepção do próprio fundamento da 
ordem social. Ora, o mercado e o contrato são os operadores dessa passagem de um fundamento transcendente 
à imanência da sociedade em si mesma. O recurso ao contrato – contrato social de Rousseau, fundamento da 
ordem social produzida unicamente pela vontade dos cidadãos”. CASTEL (2013, p. 239-241) 
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neodesenvolvimentista58,  na ótica do governo federal,  o Estado brasileiro, ao mesmo tempo,  

se articulava com a conjuntura econômica no cenário internacional, na divisão internacional 

do trabalho, na perspectiva de um estado burguês, na medida em que não há rupturas com 

políticas macroeconômicas de cunho neoliberal, implementadas desde os anos 1990, de 

acordo com as análises dos economistas marxistas críticos.  

A abordagem da conjuntura é aqui entendida como necessariamente precedida de uma 

análise sobre o movimento que o capital faz para assegurar sua acumulação e manter sua 

lucratividade, com o exercício de captar como essa estrutura se movimenta em direção à 

sociedade. Essa imersão é possível a partir das análises críticas dos teóricos que estudam o 

tecido social, as questões relacionadas com a coesão do tecido social, se e como ele se 

mantém coeso ou mesmo reage diante da expressividade do capital. Realizo um diálogo 

constante entre abordagens de estudiosos brasileiros e estrangeiros que debatem as questões 

colocadas por tais problemáticas.   

Castel (2013, p. 13, grifo meu) coloca a discussão da “sociedade salarial” como uma 

questão relacionada à “história do presente”.59 É pelo recurso da história do presente que 

argumenta sobre a constituição das sociedades salariais com suas zonas de assistência e a 

relação com o Estado, no sentido de realizar articulações com a presença ou ausência das 

políticas sociais. Neste sentido, a questão social é dada “como dimensão que se constrói a 

partir de um equilíbrio frágil entre coesão60 e conflito”. Na sua abordagem, a questão 

social não pode ser vista, nem constitutivamente nem do ponto de vista contemporâneo, como 

puro efeito mecânico.  

 

A situação atual é marcada por uma comoção que, recentemente, afetou a condição 
salarial: o desemprego em massa e a instabilidade das situações de trabalho, a 
inadequação dos sistemas clássicos de proteção para dar cobertura a essas condições, 
a multiplicação de indivíduos que ocupam na sociedade uma posição de 
supranumerários, “inempregáveis”, inempregados ou empregados de um modo 

                                                 
58 A abordagem a partir dessa perspectiva de um Estado neodesenvolvimentista implementado pelas políticas 

macroeconômicas que se pretendeu no Brasil, nesta tese, está apresentada a partir do tópico seguinte, onde 
discuto a relação entre “O contexto do estado brasileiro, estrutura e conjuntura: implicações para a política de 
educação profissional de Nível Médio no Brasil”. 

 
59 Para Castel (2013, p. 23), a história do presente aparece como o esforço de “reentender” o surgimento do mais 

contemporâneo, reconstruindo o sistema das transformações de que a situação atual é herdeira. Intenta voltar-
se para o passado com uma questão que é a nossa questão hoje, e escrever o relato de seu advento e de suas 
principais peripécias. Porque o presente não é só o contemporâneo. É também um efeito de herança, e a 
memória de tal herança nos é necessária para compreender e agir hoje. 

 
60 Coesão social como a composição de equilíbrio, como um indicador que visa a avaliar as zonas de 

vulnerabilidade e integração, e avaliar a coesão de um conjunto social em um dado momento (Castel, 2013, p. 
24). 
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precário, intermitente. De agora em diante, para muitos, o futuro é marcado pelo selo 
do aleatório. (CASTEL, 2013, p. 21). 

 
Sua reflexão se volta para as condições da coesão social61, ou “zonas62 de integração e 

de vulnerabilidade social. Analisa as situações de dissociação, desconversão social, o 

individualismo negativo, a vulnerabilidade de massa, a desvantagem, a invalidação social, a 

desfiliação social.63 (CASTEL, 2013, p. 23-25).  

Considero importante o diálogo e a contextualização com as abordagens dos 

intelectuais militantes no Serviço Social no Brasil, que são referências nos estudos acerca da 

problemática da questão social na América Latina e no Brasil, a partir dos pressupostos 

marxianos, especificamente as discussões realizadas por José Paulo Netto e Marilda 

Iamamoto, ambos pesquisadores da Universidade do Estado do Rio (UERJ) que atuam no 

curso de Serviço Social dessa universidade. Netto (2013) analisa o modelo de capitalismo 

implementado na América Latina e as relações multidimensionais com a pobreza e suas 

implicações sociais, do ponto de vista do aprofundamento das desigualdades sociais na região, 

apoiado nos dados produzidos pela Comissão Econômica para a America Latina (CEPAL), e 

afirma que não se pode afastar da cena da pobreza o elemento econômico. 

 

A América Latina é a região do planeta onde existem as maiores desigualdades e 
onde os mais ricos recebem uma proporção maior da renda. Segundo o BID, 5% da 
população recebem 25% do total nacional. 
Dados de 2005 da Cepal indicavam que 45 % da população do subcontinente 
residiam em favelas ou em áreas com precária infraestrutura. Ou seja, a magnitude 
da expressão social na América Latina se afere, em primeiro lugar, por esses 
indicadores de pobreza. É evidente que a pobreza é uma questão multidimensional. 

                                                 
61 Castel (2013, p. 24-25) afirma que sua análise da questão social pelo viés da “Coesão social” segue um 

esquema formal, cuja validade só será confirmada pelas análises por ele permitidas. Faz duas observações 
preliminares para evitar erros de interpretação: 1) a dimensão econômica não é, pois, o diferenciador essencial, 
e a questão apresentada não é a da pobreza. O que se deve evidenciar são, sobretudo, as relações existentes 
entre a precariedade econômica e a instabilidade social; e, 2) menos do que situar indivíduos nessas “zonas”, 
trata-se de esclarecer os processos que os fazem transitar de uma para a outra; por exemplo, passar da 
integração à vulnerabilidade, ou deslizar da vulnerabilidade para a inexistência social (especificamente ele se 
refere às populações ameaçadas de invalidação social). 

 
62 Em Castel (2013, p. 24-25), o uso do termo “zonas” constitui uma abordagem metafórica para expressar uma 

relação entre o trabalho estável – inserção relacional sólida, que caracteriza uma área de integração – e, 
inversamente, a ausência de participação em qualquer atividade produtiva e o isolamento relacional, que 
conjugam seus efeitos negativos para produzir a exclusão, ou melhor, a desfiliação. A vulnerabilidade social é 
uma zona intermediária, instável, que conjuga a precariedade do trabalho e a fragilidade dos suportes de 
proximidade. 

 
63 A desfiliação é, num primeiro sentido, uma ruptura desse tipo de relação com as redes integração primária; um 

primeiro desatrelamento com respeito às regulações dadas a partir do encaixe na família, na linhagem, no 
sistema de interdependência fundados sobre o pertencimento comunitário. Há risco de desfiliação quando o 
conjunto das relações de proximidade que o indivíduo mantém, a partir da sua inscrição territorial, que é 
também sua inscrição familiar e social, é insuficiente para reproduzir sua existência e para assegurar sua 
proteção (CASTEL, 2013, p. 50-51). 
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A pobreza não é exclusivamente um fenômeno de natureza econômica. Ela tem 
dimensões culturais, ela tem dimensões de sociabilidade, ela tem dimensões ligadas 
ao lazer, à saúde, à estrutura familiar, mas não se pode afastar de cena a sua 
elementariedade econômica.  (NETTO, 2013, p. 97-98). 

 

 Marx (1983, p. 293) analisou a transformação pela qual passa o capital ao longo do 

"Processo Global da Produção Capitalista", pela forma D - D' : "dinheiro gera mais dinheiro"; 

já na forma do capital comercial, seria D - M - D'. No capital portador de juros, portanto, não 

há mediação, ela é apagada. Capital, assim, não é grandeza simples, mas relação de 

grandezas. 

 Capital portador de juros, diz Marx (1983, p. 294), "é valor que se valoriza a si 

mesmo".  E acrescenta: a "relação social está consumada como relação de uma coisa, do 

dinheiro, consigo mesmo". Com isso, a forma, "a propriedade" do dinheiro passa a ser "criar 

valor", proporcionar juros, fazendo com que o fetiche termine. Isso significa, na análise de 

Marx, que o Capital não tem relação com o trabalho, com a mais-valia, mas consigo mesmo, 

como resultante desse processo em que o capital monetário empresta dinheiro ao capitalista 

funcionante.  Para Marx, a fórmula D - D' é a "forma irracional do capital".64  

 Mézáros (2002) analisa as mudanças ocorridas no modo de produção capitalista, nas 

relações entre o Estado e a sociedade, e como a expansão capitalista controla e altera todo o 

metabolismo social ao impor à sociedade sua lógica expansionista: 

 

A absoluta necessidade de atingir de maneira eficaz os requisitos da irreprimível 
expansão […] trouxe consigo também uma intransponível limitação histórica. Não 
apenas para a específica forma sócio histórica do capitalismo burguês, mas, como 
um todo, para a viabilidade do sistema do capital em geral. Pois esse sistema de 
controle do metabolismo social teve de poder impor sobre a sociedade sua lógica 
expansionista cruel e fundamentalmente irracional, independentemente do caráter 
devastador de suas consequências […] O século XX presenciou muitas tentativas 
malsucedidas que almejavam a superação das limitações sistêmicas do capital, do 
keynesianismo ao Estado intervencionista de tipo soviético, juntamente com os 
conflitos militares e políticos que eles provocaram. Tudo o que aquelas tentativas 
conseguiram foi somente a “hibridização” do sistema do capital, comparado à sua 
forma econômica clássica (com implicações extremamente problemáticas para o 
futuro), mas não são soluções estruturais viáveis. 

 

Para Iamamoto (2010) o capital financeiro assume o comando do processo de 

acumulação e, mediante inéditos processos sociais, envolve a economia e a sociedade, a 

política e a cultura, vincando profundamente as formas de sociabilidade e o jogo das forças 

sociais. O grande objetivo atual das forças do capital, no Brasil e no mundo, é consagrar a 

                                                 
64 Discussões realizadas a partir dos estudos na disciplina Tópicos Especiais II – Marx e o Capital – Livro III 

com os Professores: Zacarias Gama e Victor Hugo Klagsbrunn no doutorado do PPFH / UERJ. 
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pequena política65 e a pseudoética do privatismo desenfreado como elementos fundamentais 

de um senso comum que sirva de base à sua hegemonia. É essa, precisamente, a face 

ideológica do neoliberalismo (COUTINHO, 2006, p. 191). 

O que é obscurecido, nessa nova dinâmica do capital, é o seu avesso: o universo do 

trabalho – as classes trabalhadoras e suas lutas –, que cria riquezas para os outros, 

experimentando a radicalização dos processos de exploração e expropriação (IAMAMOTO, 

2010, p. 107). 

José Paulo Netto (2013, p. 84) diz que a expressão questão social foi utilizada para 

denotar o novo pauperismo. É uma nova pobreza que vem desse pauperismo na Europa 

ocidental, na área industrializada e urbanizada, “um brutal pauperismo, uma pobreza 

escandalosa e generalizada”. Nessa perspectiva, foi o pauperismo que se registrava nos 

primeiros momentos do impacto da industrialização, “daquilo que os historiadores chamam 

rapidamente de revolução industrial, que provocou o surgimento da expressão questão 

social”. 

O estudo histórico sobre a problemática em Netto (2013) revela que há um 

enfrentamento da questão social pelo lado conservador, que se divide, por sua vez, em duas 

correntes: o laico e a confessional. Pelo lado laico, as ideias de Durkheim reconhecem que, na 

sociedade, há uma questão social que tem de ser enfrentada, porque, embora a desigualdade 

seja natural, ela tem limites. 

Netto afirma ainda que: 

 

Entretanto, na segunda metade do século XIX, os campos teórico-políticos vão se 
distinguir; haverá um divisor de águas. Há, pouco e pouco, a reflexão teórica, seja 
ela conservadora ou intencionando transformações sociais radicais, passou a 
perceber o fenômeno do pauperismo, daquilo que eu chamei de “nova pobreza”; 
passou a percebê-lo num enquadramento teórico diferente. [...] formam dois grandes 
blocos de pensamento acerca da Questão Social. Eu diria que esses dois grandes 
blocos permanecem como tais até hoje, desde que nós levemos em consideração 
todo um conjunto de mudanças societárias que introduziram matizes entre esses dois 
polos. (NETTO, 2013, p. 84) 

 
A perspectiva confessional da desigualdade está vinculada à igreja católica no século 

XIX. Nos estudos de Netto (2013, p. 88), ela se apresenta pela visão da igreja, comparada ao 

desenvolvimento biológico dos seres na natureza, classificados como superiores e inferiores: 

“... o santo Papa considerava que a desigualdade na sociedade remetia à desigualdade 

                                                 
65 A Pequena política é uma concepção gramsciana e é apresentada aqui de forma resumida como as questões 

parciais e cotidianas que se apresentam no interior de uma estrutura já estabelecida, em decorrência de lutas 
pela predominância entre as diversas frações de uma mesma classe política (Cadernos do Cárcere, v. 3, p. 21-
22)  
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orgânica na natureza. Aos superiores na sociedade, como aos inferiores, assim como na 

natureza”. Essas características vão acompanhar, desde então, o pensamento conservador, ou 

seja, a resposta para a questão social como algo natural e com uma natureza moral. 

 

Os cientistas sociais pós-modernos considerando que Durkheim está inteiramente 
superado, os positivismos estão enterrados, mas quando vejo a palavra de ordem da 
sociedade contemporânea, constato a defesa do solidarismo, a necessidade de evitar 
as exclusões e, portanto, de promover a integração social. Esse é o universo próprio 
do conservadorismo laico original de Durkheim. [...] o fato de naturalizar todas as 
desigualdades. Em Durkheim, essa naturalização decorre de conceber os 
mecanismos de estratificação social, de hierarquização social, como necessariamente 
determinados pela divisão do trabalho. Mas essa não é a única forma com que o 
pensamento conservador concebe a Questão Social. (NETTO, 2013, p. 87) 

 

Em Netto (2013), na atualidade, o pensamento conservador tem propostas para a 

questão social por meio de reforma social – sem tocar, evidentemente, nos fundamentos 

socioeconômicos fundamentais da ordem capitalista – e que supõe que, com boa 

administração, boa gestão e boa alocação de recursos seja possível resolver a questão social. 

No polo oposto, há a concepção dos socialistas revolucionários, para os quais a 

expressão imediata da questão social, que é o pauperismo, é irresolúvel sob a ordem do 

capital. Para esses pensadores socialistas, a questão social, radicada na lei geral da 

acumulação capitalista, é um aspecto próprio da acumulação capitalista, ou, mais exatamente, 

é própria da dinâmica do sistema capitalista, mais precisamente, do modo de produção 

capitalista.  

 

Produzir riquezas sociais exponencialmente é um complexo absolutamente 
necessário. Produz-se riqueza social em escala exponencial ao mesmo tempo em 
que se produz e reproduz o pauperismo. Uma vez elucidada a lei geral da 
acumulação capitalista, não pode surpreender a ninguém que o crescimento 
econômico, o desenvolvimento econômico social sob o capitalismo, implica 
sempre a reprodução de um polo que necessariamente acompanha, com sinais 
trocados, aquele da expansão das riquezas sociais. É evidente, e é preciso atentar 
para isso, que estes pensadores distinguiam claramente pobreza absoluta de 
pobreza relativa. [...]. Ora, para esses autores, enfrentar a Questão Social é enxugar 
gelo. Essa é a expressão para definir claramente isso. Enfrentar Questão Social 
sem tocar nos fundamentos econômicos e sociais dessa ordem é enxugar gelo. Mas 
isso não significa imobilismo. (NETTO, 2013, p. 90-91) 

 

Netto (2013, p. 92) afirma que as propostas formuladas pelas concepções 

conservadora e revolucionária acerca do enfrentamento da questão social não constituem 

polos antagônicos. Ele as analisa dialeticamente, afirmando que, mesmo as reformas de 

alcance limitado, podem reduzir as dimensões da questão social, podem ser incorporadas 
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numa perspectiva que não se limite ao pensamento conservador, que joga e julga as reformas 

na medida em que elas interessam à conservação. 

 

A formulação adequada do problema seria reforma e revolução, por uma razão 
simples: porque a experiência histórica tem mostrado que lutas que levavam como 
alvo, como objetivo, simplesmente, o reconhecimento de direitos políticos e sociais 
tiveram impactos extremamente significativos no conjunto das organizações sociais 
capitalistas. Ou seja, reconhecer que a Questão Social sob o capitalismo, como 
faziam esses autores, é inviável, mas não significa que se devam cruzar os braços e 
apostar na política do quanto pior, melhor. Em absoluto. Até para a luta 
revolucionária, a redução das desigualdades e a reversão dos mecanismos de 
pauperização absoluta são extremamente importantes. (NETTO, 2013, p. 91) 
É extremamente importante fazer essa observação para que não se passe a ideia de 
que uma concepção revolucionária acerca da Questão Social leva ao imobilismo 
diante das suas expressões mais brutais, mais escandalosas. (NETTO, 2013, p. 92) 

 
A questão social, na cena contemporânea com suas particularidades no Brasil, 

considera as determinações históricas que a redimensionam e incorpora novos determinantes 

da sua produção e reprodução na atualidade a partir das linhas de força da financeirização da 

economia mundial (IAMAMOTO, 2010, p. 106). 

 

Essas novas condições históricas metamorfoseiam a questão social inerente ao 
processo de acumulação capitalista, adensando-a de novas determinações e relações 
sociais historicamente produzidas, e impõem o desafio de elucidar o seu significado 
social no presente. (IAMAMOTO, 2010, p. 107) 

 

Para Netto (2013, p. 92), não temos hoje uma nova questão social:  o que temos hoje é 

um agravamento e aguçamento profundo da questão social, que apresenta novas formas de 

manifestação. Reconhece-se que há fenômenos novos e originais na sociedade em que 

estamos vivendo; “... negar isso me parece uma tolice absoluta. Nós temos novas expressões 

da questão social (até porque a velha expressão da questão social, para dois terços da 

humanidade, não está equacionada) ”. 

O capital internacionalizado produz a concentração da riqueza em um polo social (que 

é também, espacial) e, noutro, a polarização da pobreza e da miséria, potenciando 

exponencialmente e lei geral da acumulação capitalista, em que se sustenta a questão social 

(IAMAMOTO, 2010, p. 111). 

Com a necessidade de uma política para o capital, no sentido de assegurar a 

acumulação capitalista, o peso recai sobre o trabalho, a fragilidade dos vínculos de trabalho, 

as condições precárias de trabalho a que são submetidos os trabalhadores, o aumento do 

desemprego estrutural, o retrocesso do poder sindical, cuja desarticulação foi parte da 
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estratégia política neoliberal para viabilizar o rebaixamento salarial e estimular a 

competitividade entre os trabalhadores.  

Há o alargamento da jornada de trabalho acoplada à intensificação do trabalho, que é 

estimulada pelas formas participativas de gestão, voltadas para capturar o consentimento 

passivo do trabalhador, e pelas estratégias de elevação da produtividade e de rentabilidade 

empresarial. A redução do trabalho protegido tem, no seu verso, a expansão do trabalho 

precário, temporário, subcontratado, com perda de direitos e ampliação da rotatividade da 

mão de obra (IAMAMOTO, 2010, p. 119). 

Iamamoto (2010) caracteriza o capital financeirizado como capital fetiche, e esse 

predomínio da financeirização da economia, na sua análise, “conduz à banalização do 

humano, à descartabilidade e indiferença perante o outro, o que se encontra na raiz das novas 

configurações da questão social na era das finanças”. Nessa perspectiva, a questão social é 

colocada como sendo mais do que as expressões de pobreza, miséria e “exclusão” 

(IAMAMOTO, 2010, p. 125). 

 

A questão social expressa a subversão do humano própria da sociedade capitalista 
contemporânea, que se materializa na naturalização das desigualdades sociais e na 
submissão das necessidades humanas ao poder das coisas sociais – do capital 
dinheiro e de seu fetiche. Conduz à indiferença ante os destinos de enormes 
contingentes de homens e mulheres trabalhadores – resultados de uma pobreza 
produzida historicamente, universalmente subjugados, abandonados e desprezados, 
porquanto sobrantes para as necessidades médias do capital. (IAMAMOTO, 2010, p. 
126) 

 

 Mas, para Netto (2013, p. 93), mesmo na sociedade capitalista, onde se coloca como 

questão central a pauperização, a pobreza e as novas expressões da questão social, ele nos 

informa: “o que é radicalmente novo na sociedade capitalista – é o fato de que nela estão 

dadas as condições e as possibilidades de suprimir as carências materiais da massa da 

população”. 

Em 1930, com o modelo de modernização implantado no Brasil por Getúlio Vargas, 

até meados de 1970, com a industrialização no período militar, não há consenso, em termos 

de comparabilidade histórica, que equipare a uma revolução burguesa o que houve no Brasil. 

Coutinho (2006, p. 185) diz que criamos juridicamente, por meio de um longo processo que 

se inicia nos anos de 193066, um aparente Estado do bem-estar. Mas o Brasil nunca o 

                                                 
66 Depois da Abolição e da Proclamação da República, o Brasil já era uma sociedade capitalista, com um Estado 

burguês; mas é depois de 1930 que se dá, efetivamente, a consolidação e a generalização das relações 
capitalistas em nosso país, inclusive com a expansão daquilo que Marx considerava “o modo de produção 
especificamente capitalista”, ou seja, a indústria (COUTINHO, 2006, p. 176). 
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conheceu, e é nesse sentido que Francisco de Oliveira o chamou ironicamente de “Estado do 

mal-estar social”.  

Nesse sentido, a questão social, como é problematizada por Netto (2013), vai além da 

polarização entre analises conservadoras ou revolucionárias, embora elas permaneçam até os 

dias atuais.  Ele considera extremamente empobrecedor reduzir o trato da questão social tão 

somente a esses eixos.  

 

As modificações profundas ocorridas no nosso mundo, modificações de natureza 
econômica, técnica, social e política, também alteraram significativamente o cenário 
que se refrata nas ciências sociais, nas ciências humanas, nos debates políticos. Há 
toda uma série de matizes, de composições que derivaram, inclusive, no século XX, 
dos confrontos dos trabalhadores, da classe operária organizada, de intelectuais 
vinculados aos interesses históricos da classe operária, das camadas médias – a 
própria modificação da condução das políticas econômicas pelas elites capitalistas 
etc. (NETTO, 2013, p. 93) 

 

As políticas educacionais formuladas pelos organismos internacionais desde a década 

de 90, das quais o Brasil é signatário, têm como estratégia colocar a educação como elemento 

central para a indução do desenvolvimento social nos países da América Latina. À educação é 

dado o status de vetor de “inclusão social” pelos organismos internacionais, com a indicação 

do “porque” e do “como” alcançar tal objetivo nas políticas e propostas que desenvolvem. De 

acordo com os estudos de Garcia (2014, p.16), deve-se instituir uma administração das 

desigualdades sociais e uma espécie de antídoto para a “exclusão social”. 

Ao mesmo tempo em que se dissimulam e naturalizam as desigualdades, os países 

signatários, ao realizarem a educação inclusiva, estariam criando a sociedade inclusiva, o que, 

em Garcia (2014, p.16), se dá pela via da “comunidade coesa, participativa, solidária e 

voluntária”. Dito isso, os idealizadores dessa hegemonia67 pretendem convencer os sujeitos 

sociais a aderirem à sociedade capitalista pelo slogan da “inclusão social” na corrente 

econômica pela via da educação. São eles: o Banco Mundial (BM), o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a 

Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura (UNESCO) e até 

mesmo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), entidade 

da qual o Brasil não é membro, e a CEPAL. Cabe destacar que o receituário prevê a atenção 

com a educação desde a educação infantil, considerando que crianças que têm boa educação 

serão profissionais mais bem colocados no mercado de trabalho. 

                                                 
67 Hegemonia é compreendida de acordo com a concepção de Gramsci: “... a função de ‘hegemonia’ que o grupo 

dominante exerce em toda a sociedade e àquela de ‘domínio direto’ que se expressa no Estado e no governo 
‘jurídico’. 
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As disputas que se dão por dentro do Estado para a implementação de determinadas 

políticas aparecem mais acirradas em alguns casos e menos em outros. O acirramento que 

existe em torno da educação profissional, nos marcos legais do planejamento do governo 

federal, os conflitos e interesses envolvidos na política de educação profissional, 

especialmente a partir de 2003 – quando ela ganha dimensões intersetoriais, vinculadas às 

políticas sociais, com programas e ações direcionados à outras secretarias de estado, como 

saúde, segurança pública, trabalho, previdência social, etc. –, configura-se, no planejamento 

de governo federal, como política estratégica  para a “inclusão social”, com a destinação e a 

aplicação de grande monta de recursos do fundo público.   

 

 

1.1 O contexto do estado brasileiro, estrutura e conjuntura: implicações para a política 

de educação profissional de nível médio no Brasil 

 

 

   Delimitei o período de 2003 até 2014 para a análise do contexto do Estado brasileiro, 

sua estrutura e conjuntura, para respaldar a compreensão de suas implicações na política de 

educação profissional de nível médio no Brasil e na Bahia e por considerar duas 

problemáticas, especificamente. A primeira diz respeito aos limites de tempo para a conclusão 

do doutoramento, o que implica considerar que, quanto maior a quantidade de dados e 

elementos, mais complexa se torna a análise, o que poderia comprometer os prazos para a 

finalização da pesquisa. A segunda problemática diz respeito à mudança no cenário político, a 

partir do início do segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff, assim como as mudanças 

na conjuntura política e econômica do país que desencadearam seu impedimento para 

governar o Brasil. Se consideradas, tais problemáticas implicariam a produção de uma outra 

tese que dessa conta das profundas mudanças ocorridas no Brasil e nas políticas públicas a 

partir de 2015. 

Francisco de Oliveira (2007), em sua análise sociológica acerca da conjuntura do pais 

no primeiro mandato, que se iniciou em 2003, após a eleição de Lula, diz que “era uma 

virtualidade na conjuntura de indeterminação, criada pelo turbilhão da desregulamentação do 

período FHC, caracterizada pela suspensão das relações economia e política, entre classes e 

representação, na década de 90, sobre determinadas pela intensa exposição à globalização do 

capital” (Oliveira, 2007, p. 262). Entretanto, ele questiona, onde está o centro de gravidade do 
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governo Lula? O seu centro de gravidade está diretamente ligado aos processos de 

financeirização do capitalismo no Brasil. 

Do ponto de vista das ciências políticas, César Benjamin (2004, p. 119)68 afirma que, 

quando Luís Inácio Lula da Silva assumiu a Presidência da República em janeiro de 2003, 

depois de o pais ter atravessado “mais de dez anos de experimento neoliberal, a economia 

brasileira carrega do período anterior o peso de enormes dificuldades”, verificou-se a 

intercalação de períodos de estagnação (ou recessão) e miniciclos de crescimento, com 

tendência de baixo crescimento. No plano discursivo, três diferentes abordagens foram 

adotadas simultaneamente para referir-se a esse passado de políticas neoliberais no Brasil: 

 

A primeira, para muitos a mais inesperada, não poupava elogios à gestão anterior da 
economia brasileira e garantia aos conservadores que prevaleceria a opção por uma 
continuidade virtuosa. O segundo discurso, dirigido especialmente à militância do 
próprio PT e às demais forças do campo progressista, era inteiramente oposto. 
Enfatizava a “herança maldita”: tendo sido empossado em uma situação de quase 
descontrole na economia nacional, restava ao novo governo a alternativa de evitar 
um confronto com o grande capital em condições desfavoráveis. Era necessário 
ganhar tempo para impedir uma rápida desestabilização, cujas sementes plantadas, 
principalmente, na possibilidade de escalada inflacionária e de fuga desordenada de 
capitais. Reafirmava-se nesse caso o compromisso com mudanças estruturais, 
remetendo-as, no entanto, a uma fase posterior de ação governamental. Para lidar 
com a evidente contradição entre esses dois discursos, coube ao próprio presidente 
Lula enfatizar uma terceira abordagem: esqueçamos o passado, pensemos no futuro. 
Assim, alicerçado em grandes esperanças, que ultrapassavam as fronteiras nacionais, 
constituiu-se um governo cuja marca inicial foi a ambiguidade. (BENJAMIN, 2004, 
p. 119-120) 

 

 Segundo Benjamin (2004, p. 120), o governo Lula, como força progressista, tinha a 

possibilidade de construir caminhos que conduziriam à superação da herança neoliberal e 

realizar a criação de “um novo ambiente econômico, social, institucional e até cultural”, 

através de “dois conjuntos de reformas e políticas no sentido de desagregar o projeto 

neoliberal no Brasil; o primeiro refere-se ao que se chamou de “reformas estruturais”69, e, no 

segundo conjunto, estão as políticas macroeconômicas stricto sensu.  

Entretanto, sem discutir se a opção do governo Lula nos seis primeiros meses, foi a de 

“sabedoria, rendição, [...] o novo governo optou por legitimar e considerar intocável a 

                                                 
68 Na obra Governo Lula: decifrando o enigma, organizada por César Benjamin, Emir Sader e outros estudiosos 

das ciências políticas, publicada em 2004.  
 
69 BENJAMIN (2004, p. 120) descreve que as “reformas estruturais” foram basicamente de três tipos: a) as que 

visavam ao desmonte de mecanismos de extramercado de regulação da vida social (sistemas de previdência, 
legislação trabalhista, etc.); b) as que buscavam o enfraquecimento direto do Estado (privatizações, 
desmoralização do funcionalismo, etc.); e c) as que levavam ao aumento do grau de exposição da economia 
nacional aos movimentos do capital internacional (desregulamentação de fluxos comerciais e financeiros, etc.). 
As políticas macroeconômicas stricto sensu são as que comandam o dia a dia da administração (fixação de 
juros, política de câmbio, gestão orçamentária, etc.).  
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herança, ou seja, o ‘ambiente’ criado pelo neoliberalismo. Aceitou mover-se dentro dos 

marcos estruturais previamente fixados”. Revela que o cenário de baixo crescimento geral da 

economia brasileira teve duas exceções relevantes: os bancos tiveram lucros recordes e o 

agronegócio teve desempenho excepcional, no período por ele analisado, dos seis primeiros 

meses do governo (BENJAMIN, 2004, p. 120-122).   

André Singer (2012, p.175) analisa o cenário mundial a partir de 2006, pela expansão 

econômica mundial e a repercussão econômica no Brasil, que originou um período de 

expansão das políticas sociais em seguida. Afirma que, “além do ‘vento a favor’, representado 

pelo crescimento mundial, houve o boom do preço das commodities, que tiveram valorização 

média de 89% no período de 2002-06”70, o que não acontecia há vinte anos. Continua a sua 

análise afirmando que o país cresceu, mesmo com as relevantes transferências do Estado para 

os setores de renda aos rentistas por meio dos altos superávits primários realizados para pagar 

o serviço da dívida (SINGER, 2012, p. 177).   

 

A conjuntura internacional é parte da explicação de que tenha sido possível acelerar 
a economia – sem o que a opção pelo mercado interno não teria se viabilizado – e 
fazer concessões ao capital financeiro ao mesmo tempo, evitando, portanto, o 
confronto político e mantendo o compromisso de realizar a gestão de “paz e amor”. 
(SINGER, 2012, p.177).  
No entanto, a conjuntura internacional é apenas metade da missa. As opções pela 
transferência de renda e expansão de crédito aos mais pobres, feitas desde o início 
do governo, ainda na vigência da “política de apertar os cintos bem forte, com a 
despesa pública caindo em todas as categorias”, permitiram que a oportunidade 
aberta pela expansão mundial fosse aproveitada de maneira singular. Não foi a 
melhora das condições macroeconômicas que fez alguma “sobra” chegar aos pobres. 
(SINGER, 2012, p. 178) 

 

 Nas considerações de Singer (2012, p. 180), o que viabilizou a formação dessa 

conjuntura foi a decisão política de opção pela ativação do mercado interno, por meio do 

aumento do consumo dos mais pobres, e a reconstituição de instrumentos estatais para induzir 

a atividade econômica, ainda que a situação da economia mundial estivesse favorável. Nesse 

sentido, o autor analisa que não é correta a avaliação que vê, nos governos Lula, “um caráter 

completamente neoliberal”, pois “uma das características do neoliberalismo é favorecer o 

aumento das desigualdades”. Singer (2012, p. 181) argumenta que as políticas de inclusão não 

ocasionaram as “fraturas sociais”, mas sim favoreceram a diminuição das desigualdades, uma 

vez que “uma decorrência de combater a pobreza e os desequilíbrios regionais, além de ativar 

                                                 
70 Dado referenciado por André Singer a partir de Gilberto Libânio, “O crescimento da China e o seu impacto 

sobre a economia mineira”. Disponível em: www.cedeplar.ufmg.br. Jan. 2011. 
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o mercado interno onde ele estava mais deprimido, é reduzir a tremenda desigualdade 

brasileira” SINGER (2012, p. 180). 

 O segundo mandato do governo Lula foi produto da combinação de linhas de condutas 

do receituário neoliberal e, por outro lado, decisões próprias da plataforma progressista, 

motivo pelo qual, na análise de Singer (2012, p. 143), o segundo mandado forjou-se como sui 

generis. “No entanto, ao longo de oito anos de governo, houve modificações no peso relativo 

dos fatores que compuseram a fórmula lulista71, [...] de acordo com a margem de manobra 

política e econômica disponível”.  

Segundo Singer (2012, p. 146-149), outra fase do governo Lula se inicia com a 

ascensão de Guido Mantega ao Ministério da Fazenda em 2006, no segundo mandato, 

“favorecendo a química com menos neoliberalismo e mais desenvolvimentismo”. Recorre a 

intelectuais brasileiros para realizar a sua análise acerca do segundo mandato do governo 

Lula, como Simon Schwartzman e Leda Paulani. Na análise de Schwartzman72 (2010) “o 

salário mínimo foi o grande fator para a redução da pobreza”. Para Paulani “não se pode 

esquecer a sinergia entre o bolsa família (BF) e o salário mínimo (SM) na ativação de regiões 

economicamente estagnadas, potencializando o que havia começado na primeira etapa do 

governo Lula, a saber, o crescimento exponencial do Nordeste”. 

 Ainda em Singer (2012, p. 149), o lançamento do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), em janeiro de 2007, representou “o terceiro dado relevante junto com a 

valorização do SM e a continuidade de expansão do crédito”. “O principal mérito do PAC foi 

liberar recursos para o aumento do investimento público”. Entendo que foi esse o panorama 

político, econômico e social que impulsionou o então ministro da fazenda à época afirmar que 

um novo ciclo de desenvolvimento encontrava-se me curso no Brasil. 

O ministro da fazendo Guido Mantega, em entrevista que concedeu à Radiobrás, em 

06/09/2007, afirmou que o Brasil: “já entrou em um novo ciclo econômico” caracterizado 

como sendo o “social-desenvolvimentismo”. E ainda que, “o país experimenta agora um 

momento novo, de crescimento vigoroso repetido nos quatro últimos anos e que deve 

permanecer daqui para frente”. Tais declarações suscitaram as análises mais aprofundadas 

entre os intelectuais brasileiros das áreas da economia, sociologia, ciência política, ciências 

                                                 
71 A análise realizada por André Singer (2012, p. 143 a 168) do que foi denominado como fórmula lulista e os 

três fatores que contribuíram para dois mandatos, com a combinação de linhas de condutas opostas, estão 
descritos no livro, no terceiro capítulo, denominado “O sonho rooseveltiano do segundo mandato”.  

 
72 Simon Schwartzman é sociólogo brasileiro, membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Simon foi 

presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística entre 1994 e 1998. A análise sobre o salário 
mínimo e o bolsa família foi concedida em entrevista para o portal IG, em janeiro de 2010. 
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sociais dentre outras. Aqui nesta tese, tomei como referência as análises dos intelectuais 

militantes no campo da esquerda, de orientação teórica marxista, para entender e situar o 

reformismo73 proposto pelos governos Lula e Dilma e ter elementos para a análise dos 

documentos produzidos pelos governos federal e estadual na materialização das políticas 

públicas de educação no mesmo período. 

André Singer (2015), ao analisar a política econômica capitaneada por Mantega nos 

governos Lula e Dilma, no período de 2003 a 2015, denominou-a de “ensaio 

desenvolvimentista” e buscou sustentar a tese de que, de fato, o Brasil constituiu uma política 

econômica desenvolvimentista. Sustentou a sua tese a partir de nove elementos que ele 

caracterizou como a ação intervencionista do Estado na economia, “ativismo Estatal” com a 

finalidade de produzir “política anticíclica”, nos governos Lula e Dilma, com destaque para as 

seguintes ações governamentais: a) redução de juros; b) uso intensivo do BNDES; c) aposta 

na reindustrialização; d) desonerações; e) plano para infraestrutura; f) reforma do setor 

elétrico; g) desvalorização do real; h) controle de capitais e i) proteção ao produto nacional. 

De acordo com Singer (2015) com a ascensão de Guido Mantega, “o Estado despertara 

da letargia e buscava meios para alavancar o crescimento em 2007, com o lançamento do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) ”. Prossegue a análise do governo Dilma até 

o momento do rompimento da burguesia produtiva que, aliada ao governo, dava condições de 

governabilidade à então presidenta, até a ruptura do pacto desenvolvimentista e a aliança das 

burguesias rentistas e produtivas para dar fim ao governo Dilma Rousseff em 2016. Afirma 

que, para que fosse possível aos presidentes manterem-se nos respectivos governos, fez-se 

necessário haver uma “coalização de classes”,  com o objetivo de manter o equilíbrio entre o 

capital e o trabalho. Tratou-se de “não somente de preservar a ordem, evitando a radicalização 

política, mas também garantir ao subproletariado duas condições fundamentais: inflação baixa 

e aumento do poder de consumo” (SINGER, 2012, p. 160). 

Paulani (2017, p. 92) analisa que “a inspiração desenvolvimentista e os experimentos 

heterodoxos aqui a acolá” dos cinco mil dias do governo Lula estavam fadados ao fracasso 

tendo em vista a institucionalidade construída em benefício da acumulação financeira que 

deixou de ser enfrentada de modo decisivo e que oscilou entre políticas econômicas ortodoxas 

                                                 
73 Reformismo aqui entendido no sentido Gramsciano como uma relação dialética entre revolução e restauração, 

tendo como base a concepção de um conservadorismo reformista temperado, explicado a partir da ideia de que 
não há a evolução do processo dialético, mas o momento em que “apenas o segundo termo é válido; portanto, 
não há revolução, mas sim [...] uma maturação mais rápida das forças internas refreadas pela prática 
reformista” (LIGUORI, 2017, p. 681). André Singer (2012) questiona, em sua obra, se o governo Lula 
representou um reformismo fraco, vinculando sua análise à totalidade social e destaca a partir de que pontos de 
vistas se pode classificar o lulismo como reformismo forte ou fraco. 
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e heterodoxas (em 2007 com o PAC). Além disso, há o advento da crise financeira 

internacional instalada no final de 2008 e suas consequências para países emergentes, o que 

começa a desmanchar a conciliação entre agenda liberal e políticas sociais, “de início, 

driblada pelos expedientes e subsídios aos setores de maior efeito multiplicador (automóveis e 

eletrodomésticos) e por sua agressiva expansão de crédito ao consumidor; a crise, no entanto, 

veio a se agravar no início da primeira gestão da presidente Dilma” (PAULANI, 2017, p. 96). 

 

O agravamento do cenário econômico levou à conturbação do cenário político e à 
difusão do terrorismo econômico, fazendo com que o pais, depois das manifestações 
de maio/junho de 2013, se encaminhasse praticamente dividido às eleições 
presidenciais de 2014. Os dois modelos estavam aí em disputa: de um lado, a 
tentativa de, mesmo em meio à crise, dar continuidade ao, digamos assim, modelo 
conciliatório então em curso; de outro, a busca por resgatar in totem a agenda 
neoliberal e romper com esse modelo. (PAULANI, 2017, p. 96) 

 

A abordagem do contexto governamental nos períodos Lula, que prosseguiu com o 

primeiro mandato do governo Dilma Rousseff74, se fez necessária à pesquisa documental, no 

sentido de buscar encontrar resposta para a seguinte questão: Como foram definidas as atuais 

políticas de educação profissional para o Estado da Bahia, considerando a atuação da União, 

por meio do Ministério da Educação, com a construção de políticas indutoras, à semelhança 

do Brasil Profissionalizado?  

Entendo que a opção do governo federal em direcionar políticas públicas indutoras 

para a região do Nordeste brasileiro torna-se o elo para a possibilidade de olhar a política 

educacional no estado da Bahia e entender o contexto que favoreceu a expansão da educação 

profissional e a criação de institucionalidades. Foi esse o mote que assegurou a efetividade 

das ações propostas e materializadas pelo governo estadual, conforme foi possível constatar 

nos documentos analisados. Singer (2012, p. 199) destaca o que aconteceu com o Nordeste: 

“região que concentra boa parte da pobreza absoluta do Brasil, o PIB per capita cresceu 86% 

entre 2002 e 2008”. 

          No tocante ao desenvolvimento da política pública de educação profissional de nível 

médio no Brasil, para o ensino público, é em 2007 que o governo federal, por meio do

 

 

                                                 
74 André Singer (2012, p. 169) faz uma análise da vitória de Dilma Rousseff na eleição de outubro de 2010 como 

a extensão do lulismo. Tal analise está no capítulo 4: “Será o lulismo um reformismo fraco? Entendo que não 
cabe, nesta tese e neste estudo, uma análise política profunda acerca do primeiro mandato do governo Dilma, 
uma vez que meu entendimento (a partir dos estudiosos da área (economistas, sociólogos, cientistas políticos) é 
o de que esse primeiro mandato (2010-2014) do governo Dilma foi uma continuação do governo Lula. Nesse 
sentido, a análise documental se volta para a implementação das políticas de educação profissional que tiveram 
seu início no primeiro mandato do governo Lula. Portanto, é esse o contexto pertinente a uma abordagem mais 
aprofundada. 
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decreto nº 6.302, de 12 de dezembro de 2007, institui o Programa Brasil Profissionalizado. 

Na página oficial na internet acerca do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do 

Ministério da Educação, foi publicada a notícia do Programa Brasil Profissionalizado, com a 

seguinte matéria: 

 

Brasil Profissionalizado vai aproximar educação regular do mercado de 
trabalho. Atualização em 11/04/2008 - A integração da educação profissional 
com o ensino médio é um dos focos do Plano de Desenvolvimento da Educação 
Básica (PDE). O programa Brasil Profissionalizado vai estruturar o ensino médio e 
articular as escolas aos arranjos produtivos e vocações locais e regionais para 
inseri-las no desenvolvimento econômico local. O objetivo é construir um novo 
modelo para o ensino médio e combinar formação geral, científica e cultural com a 
formação profissional dos estudantes. 
Em 2008, serão investidos R$ 210 milhões no desenvolvimento da educação 
profissional e tecnológica. O decreto que institui o programa foi assinado pelo 
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva em 12 de dezembro de 2007. 
Além de melhorar a qualidade da educação básica, o Brasil Profissionalizado vai 
fomentar a expansão de matrículas no ensino médio integrado e incentivar o 
retorno de jovens e adultos à escola. Também deve aproximar a educação formal 
do ambiente de trabalho nos períodos de estágio. 
Para receber assistência financeira do Ministério da Educação – a resolução com 
as diretrizes foi assinada pelo ministro da Educação, Fernando Haddad, também 
em 12 de dezembro de 2007 –, estados e municípios devem apresentar projetos de 
estruturação do ensino médio integrado à educação profissional. O primeiro passo 
é aderir ao Compromisso Todos pela Educação, que estabelece diretrizes e metas 
para o índice de desenvolvimento da educação básica (Ideb) das escolas públicas 
municipais e estaduais. (grifos meus). 

 

O ponto de partida para se compreender a política de educação profissional no Brasil a 

partir de 2003, no governo de Luís Inácio Lula da Silva, e situar o Programa Brasil 

Profissionalizado é analisar os Planejamentos Plurianuais (PPA) no âmbito do governo 

federal, para, em seguida, dialogar com os embates políticos, sociais e das disputas travadas 

nos contextos governamental e acadêmico para buscar situar a política de EPT em curso desde 

2003 no Brasil. De acordo com Ramos (2015, p. 3), há equivoco em se pensar que na 

sociedade capitalista a legislação e os documentos oficiais sejam emanados exclusivamente 

pelo Estado stricto sensu, mas na relação entre sociedade civil e sociedade política, afirma, 

portanto, “qualquer tema que se constitua num objeto da regulamentação estatal surge de 

necessidades, confrontos, disputas e dissensos existentes no interior da sociedade civil em 

razão da luta de classes”. 

O Plano Plurianual é um instrumento previsto no Art. 165 da Constituição Federal, que 

expressa, no primeiro parágrafo: “A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma 

regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as 

despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração 
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continuada”. De acordo ainda com o mesmo artigo, no parágrafo quarto, está posto: “Os 

planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão 

elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional”. 

No PPA 2004-2007, no âmbito do Governo Federal, as políticas, programas e ações 

distribuem-se em cinco dimensões – social, econômica, regional, ambiental e democrática – 

que se articulam em torno de três megaobjetivos.75 O Plano reconhece a existência de 30 

desafios, que se desdobram em 374 programas e abarcam aproximadamente 4.300 ações 

(BRASIL, 2003, p. 20). A relevância dada aos programas, nesse PPA, é expressa de forma a 

fortalecer setores chamados de estratégicos do governo: 

 

Os programas do PPA têm por objetivo potencializar essa tendência, elevar a 
produtividade, aperfeiçoar as vantagens comparativas existentes e impulsionar os 
segmentos produtivos com capacidade de afirmação competitiva internacional. 
Visam o fortalecimento de setores estratégicos, a preservação de posições de 
mercado conquistadas e a criação de novas oportunidades, por meio da capacitação 
de grandes, médias e pequenas empresas, nacionais e estrangeiras, e de arranjos 
produtivos locais. São ações essenciais à recuperação de autonomia para crescer a 
longo prazo, porque estão calcadas na redução da dependência e da vulnerabilidade 
externas. (BRASIL, 2003, p. 120; grifos meus) 

 

O PPA 2004-2007 já sinalizava para a estratégia do desenvolvimento regional e local, 

com especial enfoque nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, por intermédio do 

fortalecimento dos arranjos produtivos locais. 

 

A estratégia regional do PPA contempla, em especial, as potencialidades 
econômicas do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste; e dá atenção diferenciada às 
zonas deprimidas, cuja integração à dinâmica de crescimento nacional é um dos 
desafios centrais para a desconcentração da renda. O fortalecimento dos arranjos 
produtivos locais confere ao País uma oportunidade singular para a desconcentração 
espacial da produção e a valorização dos recursos potenciais dispersos no território 
nacional. 
O desenvolvimento regional, numa perspectiva nacional, não pode prescindir de 
uma profunda reformulação dos atuais instrumentos de atuação regional, Fundos 
Constitucionais, Incentivos, Agências Regionais, todos exclusivamente voltados 
para as regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste. É crucial a adoção de 
instrumentos que permitam uma atuação do território visto de forma integrada e o 
equacionamento dos problemas das desigualdades sociais e econômicas dos espaços, 
numa perspectiva que abranja o conjunto do território nacional, nas diversas escalas: 
nacional, macrorregional, sub-regional, local. O primeiro passo será a consolidação 
da proposta de criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que 
acompanha a proposta de Reforma Tributária, em tramitação no Congresso 
Nacional. (BRASIL, 2003a, p. 100; grifos meus) 
 

                                                 
75 Os três megaobjetivos a que se refere o documento são: megaobjetivo I: inclusão social e redução das 

desigualdades sociais; megaobjetivo II: crescimento com geração de emprego e renda, ambientalmente 
sustentável e redutor das desigualdades regionais; e o megaobjetivo III: promoção e expansão da cidadania e 
fortalecimento da democracia. 
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A ênfase nos arranjos produtivos locais está presente por meio da execução de alguns 

programas, especificamente o programa Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Médias 

Empresas, Arranjos Produtivos Locais e Comércio Eletrônico e o programa Ciência e 

Tecnologia para a Inclusão Social. Associado a esse último, encontra-se o programa Arranjos 

Produtivos Locais, “cuja finalidade é elevar a competitividade local, essencial à disputa dos 

territórios pelos investimentos produtivos”. O documento prevê ainda uma ação para o “Apoio 

à Estruturação de Comitês Regionais para Arranjos Produtivos Locais”. Afirma o 

documento:  

 

Já o programa de desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais impulsionará os 
polos produtivos regionais, que reúnem principalmente empresas de menor porte. É 
enorme a contribuição potencial desses polos para a desconcentração espacial da 
atividade produtiva e da oferta de emprego, além dos benefícios relacionados ao 
aproveitamento e desenvolvimento de vocações territorialmente dispersas. O 
programa contempla uma série de atividades, como a de difusão da metodologia de 
arranjos produtivos, o apoio à instalação de incubadoras de empresas e a promoção 
de comitês regionais de apoio. A meta é ampliar o número de arranjos produtivos 
apoiados e incentivados dos atuais 66 para 124, nos quatro anos. (BRASIL, 2003a, 
p. 152) 

 

No tocante à educação profissional, o documento problematiza os números da matricula 

e dos concluintes na educação profissional no Brasil, apresentados no último Censo do INEP 

no período.76 Das 716 mil matrículas no nível técnico, houve 91 mil concluintes.  De acordo 

com o documento, esses números “são indicadores de que não há, ainda, condições de garantir 

formação profissional aos milhões de jovens e adultos que representam a força de trabalho do 

País”. 

 Diz ainda que isso exige medidas quanto ao desenvolvimento de uma nova política 

pública para a educação profissional, incluindo a revisão da legislação vigente à época, a fim 

de que, entre outras medidas, se possa ofertar uma educação profissional, tecnológica e 

universitária articulada com as políticas nacionais de geração de emprego, trabalho e renda 

(BRASIL, 2003a, p. 80). 

Outra informação que nos chama a atenção no documento é a vinculação da educação 

profissional com o megaobjetivo II: “crescimento com geração de emprego e renda, 

ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades regionais”. Dentre as várias ações, 

uma delas é a de “Ampliar a oferta de postos de trabalho, promover a formação profissional e 

                                                 
76 INEP é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.  Os Censos Especiais são 

levantamentos estatísticos nacionais, sem periodicidade fixa, realizados pelo Inep para atender a demandas e 
necessidades específicas de informações educacionais. Entre os levantamentos especiais realizados pelo Inep 
nos últimos anos destaca-se o Censo da Educação Profissional em 1999. http://portal.inep.gov.br/basica-censo-
escolar-matricula. Acesso em 26.11.15. 
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regular o mercado de trabalho, com ênfase na redução da informalidade”, tendo como uma 

das diretrizes a “Articulação e integração das ações de educação profissional” (BRASIL, 

2003b, p. 63). 

 No PPA 2008-2011, intitulado “Desenvolvimento com inclusão social e educação de 

qualidade”, a educação profissional aparece no objetivo principal de ampliar a rede de ensino 

profissional e tecnológico do País, de modo que todos os municípios tenham, pelo menos, 

uma escola que ofereça educação profissional. A expansão da oferta da educação profissional 

e tecnológica se dará, prioritariamente, em cidades-polo, respeitando-se as vocações 

econômicas locais e regionais e reforçando-se a articulação da escola pública, em especial, o 

Ensino Médio e a educação de jovens e adultos, com a educação profissional em todas as 

modalidades e níveis (Brasil, 2007, p. 18). No documento, a integração do Ensino Médio com 

a educação profissional bem como a expansão da oferta de oportunidades de continuidade dos 

estudos em nível superior, aliadas à melhoria da qualidade do ensino fundamental, são 

estratégias que favorecem o ingresso e a permanência dos jovens no Ensino Médio (BRASIL, 

2007, p. 77). 

 O PPA 2012-2015, intitulado “Mais Brasil, mais desenvolvimento, mais igualdade, 

mais participação”, tem como mote, no que diz respeito aos arranjos produtivos locais, “... 

consolidar ações distintas de diversos ministérios, com intuito de continuar o combate às 

desigualdades inter-regionais e intrarregionais. Ações ligadas ao desenvolvimento local como 

Arranjos Produtivos Locais e desenvolvimento da Economia Solidária, o zoneamento 

ecológico-econômico e a articulação das ações do Estado, em suas três esferas, serão 

essenciais para consecução desse desafio”. (BRASIL, 2011, p. 78). 

 Nesse documento, destaco a menção feita à juventude brasileira, em especial às 

oportunidade previstas para ela, relacionadas com a educação, e como essa última se vincula à 

corrente econômica: 

 

Para que a juventude se beneficie da ampliação das oportunidades econômicas em 
curso no Brasil, várias políticas vêm sendo empreendidas desde 2003, como a 
ampliação das redes federais de educação superior e profissionalizante e a instituição 
do Programa Universidade para Todos (PROUNI), do Programa Nacional de 
Inclusão de Jovens (ProJovem) e do benefício variável jovem do Bolsa Família. 
Políticas que vêm contribuindo para a ampliação da escolaridade e formação dos 
jovens e às quais se integrarão outras, no governo da Presidenta Dilma, como o 
PRONATEC, novas expansões das redes federais de educação profissional e 
superior e o Plano Brasil Sem Miséria, que combina ampliação dos serviços, 
inclusão produtiva e garantia de renda. (BRASIL, 2011, p. 33) 
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Quanto à articulação entre a educação e a cadeia econômica do país, o documento 

destaca que: 

 

... vale destacar que, associando educação à pesquisa e desenvolvimento, a 
perspectiva para 2015 é de maior articulação entre dinâmicas produtivas locais e a 
educação profissional e superior, em função da expectativa de ampliação das 
matrículas e de unidades, combinada com a análise de polos de desenvolvimento 
econômico. (BRASIL, 2011, p. 64) 

 
 E expressa ainda que: 
 

Este momento traz consigo a exigência de uma educação profissional e tecnológica 
que atenda às demandas do mercado de trabalho, mas também que forme um 
profissional capaz de compreender a realidade que o cerca, de ultrapassar obstáculos 
e de pensar e agir em prol das transformações políticas, econômicas, culturais e 
sociais imprescindíveis à construção de um país menos desigual e mais justo. 
(BRASIL, 2011, p. 146) 

 

 Embora não seja o espaço temporal da nossa análise sobre a materialização da política 

de EPT, recorremos também ao PPA 2016-2019, posto que esse documento nos provoca a 

querer conhecer a ênfase dada à questão da inclusão social novamente, visto que essa 

categoria se apresenta logo no título do documento: “Desenvolvimento, Produtividade e 

Inclusão Social”. Observei que, na organização do planejamento, a lógica das ações é dada 

por Eixos77 e Diretrizes Estratégicas78, que se desdobram em 54 “Programas Temáticos”, com 

a alocação de 84% dos recursos orçamentários, e os “Programas de Gestão, Manutenção e 

Serviços ao Estado”, com 16% dos recursos do orçamento (BRASIL, 2015b, p. 42).  

Nesse PPA, verifica-se a existência de um programa denominado “Programa 

Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços”, considerado como o desafio da 

produtividade e competitividade colocado ao país. Ainda de acordo com esse documento, o 

sentido de restabelecer os padrões de produtividade e competitividade das indústrias 

brasileiras tem como um dos objetivos “Apoiar os Arranjos Produtivos Locais para o 

adensamento das cadeias produtivas nacionais”. Uma das metas associadas a esse objetivo 

está focada na “eficiência do processo produtivo, especialmente energético, na ampliação do 

                                                 
77 De acordo com o documento, são quatro os eixos estratégicos: 1) educação de qualidade como caminho para a 

cidadania e o desenvolvimento social e econômico; 2) inclusão social e redução de desigualdades, com melhor 
distribuição das oportunidades e do acesso a bens e serviços públicos de qualidade; 3) ampliação da 
produtividade e da competitividade da economia, com fundamentos macroeconômicos sólidos, 
sustentabilidade e ênfase nos investimentos públicos e privados, especialmente em infraestrutura; e 4) 
fortalecimento das instituições públicas, com participação e controle social, transparência e qualidade na gestão 
(BRASIL, 2015, p. 26). 

 
78 As Diretrizes Estratégicas orientam a concepção e a implementação da Dimensão Tática do Plano, 

representada por 54 Programas Temáticos do PPA 2016-2019 (BRASIL, 2015, p. 41). 
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investimento na indústria, na atualização da frota de logística de transporte e na capacitação 

técnica local. ” (BRASIL, 2015, p. 170, grifo meu). 

Seguindo a tendência do PPA 2004-2007 e do PPA 2008-2011, aparece 

explicitamente, no PPA 2016-2019, a menção ao desenvolvimento regional e territorial. 

Enfatiza as políticas sociais que, segundo esse documento, passaram a ter maior centralidade 

na estratégia nacional de desenvolvimento a partir do PPA 2004-2007: 

 

Com relação à temática regional, a institucionalização da Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional (PNDR) em 2007 representou a retomada desse tema na 
agenda do governo federal. O elemento mais inovador da PNDR foi o 
reconhecimento de que a desigualdade regional deve ser tratada em diferentes 
escalas de forma a englobar áreas menos desenvolvidas espalhadas em todo o 
território nacional, inclusive em macrorregiões consideradas ricas, como o Sul e o 
Sudeste, e em áreas historicamente prioritárias como o Semiárido Nordestino e a 
Faixa de Fronteira. 
Também merece destaque a orientação de se aplicar mais recursos dos Fundos 
Constitucionais do Centro-Oeste (FCO), do Nordeste (FNE) e do Norte (FNO) nas 
sub-regiões consideradas menos desenvolvidas. 
[...] Rotas de Integração Nacional que buscam articular cadeias produtivas e 
fortalecimento de Arranjos Produtivos Locais (APLs), com vistas ao 
aprimoramento tecnológico e maior comercialização dos bens produzidos nesses 
espaços. Além disso, intenciona-se organizar as intervenções públicas e privadas no 
território por meio do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), que objetiva 
racionalizar a gestão e o uso do território.  (BRASIL, 2015b, p. 191-192) 

 

No tocante à educação profissional, diz o documento que a ampliação do acesso à 

educação profissional e tecnológica continuará com a consolidação da rede pública federal, 

que se expandiu fortemente no período de 2003 a 2014, sobretudo nas cidades médias do 

interior, e das redes públicas estaduais, estimulando o desenvolvimento local e o 

aproveitamento das vocações produtivas de cada região. O aumento das vagas também 

continua com o apoio governamental ao financiamento e à inserção dos jovens nas escolas da 

rede privada, sem perder de vista a indução da melhoria na qualidade do ensino e das 

instalações físicas (BRASIL, 2015b, p. 28). 

Um dos objetivos atuais da educação profissional no Brasil está vinculado, no PPA, ao 

programa temático “Educação de Qualidade para Todos”, que é o de “Ampliar o acesso à 

educação profissional e tecnológica de qualidade, alinhada com as demandas sociais e do 

mercado de trabalho locais e regionais, contemplando as especificidades da diversidade e da 

inclusão” (BRASIL, 2015b, p. 64). 

Na atual conjuntura do desenvolvimento capitalista, tem-se produzido o deslocamento 

da ênfase da função da escola, como âmbito para formar para o emprego (promessa que a 

justificou no século XX), para uma nem sempre declarada ênfase no papel que ela deve 
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desempenhar para formar para o desemprego (GENTILLI, 2013, p.78). Ele caracteriza esse 

deslocamento da função econômica da escola como a desintegração da promessa integradora. 

 

É importante destacar que a desintegração da promessa integradora não tem suposto 
a negação da contribuição econômica da escolaridade, e sim uma transformação em 
seu sentido. Passou-se de uma lógica de integração em função das necessidades e 
demandas de caráter coletivo (a economia nacional, a competitividade das empresas, 
a riqueza social, etc.), a uma lógica econômica estritamente privada e guiada pela 
ênfase nas capacidades e competências que cada pessoa deve adquirir no mercado 
educacional para atingir uma melhor posição no mercado de trabalho. Morta 
definitivamente a promessa do pleno emprego, restará ao indivíduo (e não ao 
Estado, às instancias de planejamento ou às empresas) definir suas próprias opções, 
suas próprias escolhas que permitam (ou não) conquistar uma posição no mercado 
de trabalho. A desintegração da promessa integradora deixará lugar à difusão de uma 
nova promessa, agora sim, de caráter estritamente privado: a promessa da 

empregabilidade. (GENTILLI, 2013, p. 81) 
 

Gentilli (2013) afirma que as transformações estruturais na “economia-mundo” 

capitalista, embora com impacto regional de modo desigual, têm criado as condições 

necessárias para a modificação da função econômica da escola, e das implicações das 

transformações do capitalismo como um processo que marca a natureza das políticas 

educacionais.  

Concordo com Gentilli (2013, p. 88) quando ele trata a chamada desintegração da 

promessa integradora como consequência das mudanças no sistema capitalista, 

especificamente da conjuntura neoliberal. Seus estudos revelam que, em um dado momento 

histórico do neoliberalismo, os economistas assumiram a ideia de que a desigualdade era uma 

necessidade do mercado, bem como a ideia de que uma certa dose de desemprego podia 

constituir-se num bom estimulo à competitividade e à meritocracia das economias 

globalizadas. “O que antes apavorava até os políticos mais conservadores transformava-se 

agora em motivo de euforia e comemoração dos operadores financeiros internacionais”. O 

desenho das políticas educacionais orienta-se para garantir a transmissão diferenciada de 

competências flexíveis que habilitem os indivíduos a lutarem pelos poucos empregos nos 

exigentes mercados laborais. A empregabilidade é dada como capacidade individual para 

disputar as limitadas possibilidades de inserção que o mercado oferece (GENTILLI, 2013, p. 

89).  

A concepção de formação por competências, que permanece nos documentos oficiais da 

educação profissional técnica de nível médio, no governo de Luís Inácio Lula da Silva, 

representa a desintegração da promessa integradora, que, na análise de Gentilli (2013), 
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implicou a construção de uma nova esperança, a empregabilidade. Só que, dessa vez, muito 

mais arriscada e que expressa a natureza excludente dos novos tempos.  

Beluzzo (2001) afirma que o agravamento das desigualdades, no capitalismo 

contemporâneo, gera um ambiente de contradições impulsionadas pela tensão permanente 

entre forças e valores da concorrência capitalista e os anseios da autonomia do indivíduo, que 

sonha em ser integrado responsavelmente na sociedade. Os conflitos evoluem no sentido de 

tensões entre uma dimensão utilitarista de sociabilidade e projetos de progresso social que 

postulam a autonomia do indivíduo. Nos dias atuais, a ressignificação e a atualização da 

Teoria do Capital Humano para o plano das competências tornam mais fácil atribuir aos 

indivíduos a responsabilidade por suas desgraças e por sua derrota. “Sou pobre porque sou 

incompetente e sem qualificação”. 

 Frigotto (2010, p. 239) alerta para a necessidade de perceber a década que se inicia em 

2003 e vai até 2010 (não somente no seu sentido temporal) relacionando-a com a conjuntura 

política nos dois governos de Luís Inácio Lula da Silva, especificamente percebê-la nos 

planos social e educacional, pelas contradições que emergem a partir das categorias da 

continuidade e descontinuidade, com relação às políticas adotadas por esse governo em 

relação ao governo FHC. Com Lula da Silva, a política educacional se define em função do 

projeto modernizador de capitalismo dependente, é determinada pelo imperativo do ajuste 

fiscal e se situa ainda no âmbito da contrarreforma do estado de Bresser Pereira e FHC 

(SOUSA JUNIOR, 2010). 

Pochmann (2015) afirma, sobre as ações de governo na implementação de políticas 

públicas:  “... no governo Lula inverteram a lógica de que era preciso crescer para depois 

distribuir”. A inversão dessa lógica aconteceu no sentido de confrontar a política do Estado 

mínimo, “... defendida com unhas e dentes pelo capitalismo, e que tinha o monopólio da 

violência, da moeda e da arrecadação. Mas o Estado foi obrigado a assumir 

responsabilidades”. Outras responsabilidades passaram a ser o foco do governo federal. Para 

Pochmann (2015), o capitalismo hoje está com força no setor terciário, e “a sociedade que 

emergiu não vem da indústria, mas dos serviços”.   

O Brasil, pela análise de Francisco de Oliveira (2003a), tem se constituído pela ação 

ativa e consentida dos governantes, num dos países onde a tendência centralizadora e 

autoritária do capitalismo mais se expandiu e, consequentemente, onde se restringiu o espaço 

da democracia como forma de normatividade. Para Oliveira (2003a), se fosse permitido 

reduzir o Estado ao mínimo denominador comum, poder-se-ia dizer que o Estado moderno, 

no capitalismo avançado, é a moeda. 
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A periferia capitalista dotou-se recentemente de instituições democráticas, na virada 
de décadas de ditaduras e autoritarismos, cujo papel funcional foi acelerar as 
condições de internacionalização das economias, um movimento já inserido na nova 
dinâmica, apenas esboçada, da globalização. Por meio de suas dívidas externas, as 
economias nacionais da América Latina, e em escala menor da África – nesta, com 
as consequências trágicas da miséria que consome o continente-matriz da espécie 
humana –, foram financeirizadas, e todo o esforço logrado por uma industrialização 
a marcha forçada viu-se anulado nas décadas de 1980 e 1990 pelo pesado serviço da 
dívida. À democracia foi transferida a hipoteca dos regimes ditatoriais, sob a dura 
imposição de reverter os quadros de perda da autonomia nacional, dependência 
financeira crescente e miserabilização das populações. (OLIVEIRA, 2003a, p. 3) 

 

Frigotto (2007) nos afirma que, a partir da “era Cardoso”, o Estado brasileiro ficou 

cada vez mais subordinado às instituições internacionais e nacionais ligadas diretamente à 

reprodução do capital e que buscam anular, sob as mais diversas formas, a ação política. Tal 

realidade se manteve ao longo da década de 1990, em especial no tocante à elaboração de 

políticas públicas delineadas pelos interesses e objetivos definidos estritamente pelos 

organismos internacionais e (ou) do setor privado.  O atual modelo de acumulação reorganiza 

o trabalho em âmbito internacional pela interferência de alguns países e empresas sobre o 

papel dos trabalhadores e as capacidades tecnológicas de cada nação, o que redefine, assim, as 

desigualdades entre os países no que se refere à produção e ao consumo mundial 

(FRIGOTTO, 1998). 

Para situar a relação entre a política e a economia por dentro do regime político 

democrático, com o sistema capitalista de produção, recorro às discussões realizadas por Ellen 

Wood (2007), no que diz respeito à democracia, em sua significação literal, como o poder 

popular ou governo do povo, em tensão com a economia capitalista. De acordo com a autora, 

nunca existiu uma sociedade capitalista na qual não tenha sido atribuído à riqueza um acesso 

privilegiado ao poder. A história da democracia moderna, especialmente na Europa Ocidental 

e nos Estados Unidos, foi inseparável do capitalismo. Foi o capitalismo que tornou possível 

uma democracia limitada, “formal”, algo antes não factível.  

Não existe capitalismo governado pelo poder popular. Para Wood (2007), o 

capitalismo e a democracia são incompatíveis:  

 

 O capitalismo é estruturalmente antitético em relação à democracia, em princípio, 
pela razão histórica mais óbvia: não existiu nunca uma sociedade capitalista na qual 
não tenha sido atribuído à riqueza um acesso privilegiado ao poder. Capitalismo e 
democracia são incompatíveis também, e principalmente, porque a existência do 
capitalismo depende da sujeição aos ditames da acumulação capitalista e às “leis” do 
mercado das condições de vida mais básicas e dos requisitos de reprodução social 
mais elementares, e esta é uma condição irredutível. Isso significa que o capitalismo 
necessariamente situa cada vez mais esferas da vida cotidiana fora do parâmetro no 
qual a democracia deve prestar conta de seus atos e assumir responsabilidades. Toda 
prática humana que possa ser convertida em mercadoria deixa de ser acessível ao 
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poder democrático. Isso quer dizer que a democratização deve ir da mão da 
“desmercantilização”. Mas desmercantilização por definição significa o final do 
capitalismo. (WOOD, 2007, p. 418) 

 

Com efeito, o modelo de Estado, no sistema capitalista, define as relações entre 

Estado, capital, trabalho e educação, inserindo, no centro da disputa das ações do Estado e do 

projeto de sociedade, as contradições que permeiam essas relações e, consequentemente, a 

perspectiva da educação, redefinindo orientações para o papel que ocupa a formação humana 

nas dimensões de ampliação da cultura e do trabalho e, como consequência, a inserção de 

gerações no mundo do trabalho. 

De acordo com Pochmann (2012) o método de políticas públicas não resolve todos os 

problemas, pois “é preciso repensar a maneira como fazemos, e precisamos de políticas com 

visão universal dos indivíduos e nosso orçamento por rubrica é uma política mal feita”.  

Defende ainda que é necessário um bom e denso debate de estratégia nacional, e de empenho 

para a reindustrialização do Brasil. Critica a forma como o orçamento do governo federal é 

destinado às políticas públicas por meio de rubricas, tal como são postas nos PPA, além do 

que indica a necessidade de revisão das prioridades do Estado, em suas formas e conteúdos 

das políticas públicas, no sentido de prover a inversão da lógica do Estado mínimo. 

Iamamoto (2010, p.107) sinaliza que, nesse novo momento do desenvolvimento do 

capital, a inserção dos países “periféricos” na divisão internacional do trabalho carrega as 

marcas históricas persistentes que presidiram sua formação e desenvolvimento, as quais se 

atualizam redimensionadas no presente. Entendo que compreender o Estado brasileiro, na sua 

historicidade estrutural, possibilita estabelecer os nexos com a análise das políticas públicas 

de educação profissional. Na medida em que tomo as políticas públicas como o Estado em 

ação79, cabe ao pesquisador, ao estudá-las, despender o esforço teórico e intelectual na busca 

por extrair conclusões teóricas.  

 

 

 

                                                 
79 De acordo com Gobert, Muller apud HOFLING, 2001, as políticas públicas são entendidas como o “Estado 

em ação”; é o Estado implementando um Projeto de governo através de programas, de ações voltadas para 
setores específicos da sociedade. Hofling afirma ainda que o Estado não pode ser reduzido à burocracia 
pública, aos organismos estatais que conceberiam e implementariam as políticas públicas. A autora entende 
que as políticas públicas são de responsabilidade do Estado – quanto à implementação e manutenção a partir de 
um processo de tomada de decisão que envolve órgãos públicos e diferentes organismos e agentes da sociedade 
relacionados à política implementada. HOFLINF, Eloísa de Mattos. Estado e políticas (públicas) sociais. 
Unicamp. Caderno Cedes, ano XXI, nº 55, novembro/2001. 
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1.2 Análise das políticas públicas pela legislação da educação profissional de Nível 

Médio explicitada em decretos, diretrizes e leis, e a relação com o Catálogo Nacional 

de Cursos: intencionalidades e racionalidades 

 

 

A revogação do Decreto 2.208/9780 do governo de Fernando Henrique Cardoso no ano 

de 2004, e a publicação do Decreto 5.154/04, em vigor a partir do governo de Luiz Inácio, 

resultaram da avaliação de conjuntura segundo a qual simplesmente revogar o anterior, sem 

qualquer normatização, poderia travar o processo de mudanças, pelo acirramento do confronto 

com as forças conservadoras (Frigotto, Ciavatta e Ramos, 2012 p. 28-29). O Decreto de 2208 

de 1997, segundo os autores, “não somente proibia a pretendida formação integrada, mas 

regulamentava formas fragmentadas e aligeiradas de educação profissional em função das 

alegadas necessidades do mercado”. (ibidem, 2012 p. 25). 

  Pode-se considerar que o Decreto 5.154/04, bem como a proposta de Diretrizes 

Operacionais e de revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais, documentos, encaminhados 

pelo Ministério de Educação (MEC) ao Conselho Nacional de Educação (CNE), trouxeram 

abertura e estímulo à formação integrada do Ensino Médio propedêutica com o ensino 

técnico. Essa formação integrada, defendida no novo decreto, vê a integração como a relação 

entre conhecimentos gerais e específicos construída continuamente ao longo da formação sob 

os eixos do trabalho, da ciência e da cultura (RAMOS, 2004, p.122).  

Após 04 anos, o Decreto 5.154/04 tornou-se Lei em 2008, a Lei 11.741/2008, que 

constitui o novo marco regulatório para a oferta da educação profissional no Brasil, uma vez 

que altera dispositivos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, especificamente, os 

artigos 37, 39, 41 e 42, e estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 

redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação profissional técnica de nível 

médio, da educação de jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica. 

Nesse mesmo ano de 2004, o movimento pela nova política de educação profissional 

ganha força. Surge então no Brasil, através do Ministério da Educação (MEC), um documento 

denominado Pacto Pela Valorização da Educação Profissional e Tecnológica Por Uma 

Profissionalização Sustentável. Segundo esse documento, o Governo: 

                                                 
80 Decreto instituído no governo de FHC, que revoga a obrigatoriedade de a Educação Profissional de Nível 

Médio ser ofertada pelas redes públicas de ensino federais e estaduais. De acordo com Frigotto, Ciavatta e 
Ramos (2014, p. 13), o Decreto 2.208/97 restabeleceu o dualismo na educação profissional no Brasil e assumiu 
o ideário pedagógico do capital ou do mercado, bem como a pedagogia das competências para a 
empregabilidade, com base nas Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais. 
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Implanta no Brasil um novo projeto de nação e de desenvolvimento sustentável, 
baseado na retomada do crescimento econômico e social, com distribuição de renda, 
inclusão e justiça social, soberania, diminuição das vulnerabilidades sejam 
econômicas, culturais, científicas ou tecnológicas, cooperação e integração 
internacional. 
Garantir uma Profissionalização Sustentável é uma necessidade para o projeto de 
nação e de desenvolvimento que este Governo propõe e que o país necessita. Esta 
noção – de profissionalização sustentável – engloba um duplo imperativo: a 
atualização e o acompanhamento da rápida transformação tecnológica em que 
estamos inseridos e a garantia dos direitos sociais do trabalhador. (BRASIL, 2004a, 
p. 1) 

 
A partir desse documento, o Ministério da Educação (2004a) elabora outro documento 

denominado Políticas Públicas para a Educação Profissional, onde apresenta alguns 

pressupostos para essa modalidade de educação pública, a saber: 1) articular a educação 

profissional e tecnológica com a educação básica; 2) integrar a educação profissional e 

tecnológica ao mundo do trabalho; 3) promover a interação da educação profissional e 

tecnológica com outras políticas públicas; 4) recuperar o poder normativo da LDB (art. 22, 

35, 36 e 39 a 42); 5) proceder à reestruturação do sistema público de Ensino Médio técnico e 

da educação profissional e tecnológica.  

Segundo esse documento, a questão da educação profissional não é acadêmica, é 

política. 

 

Assim, a educação profissional e tecnológica tem de ter, necessariamente, a 
intencionalidade estratégica do desenvolvimento, [...] avanços substantivos poderão 
ser possíveis no esclarecimento da questão, levando-se em conta que o sistema 
educativo não constitui apenas um subproduto da estrutura social, antes um campo 
de forças nela. (BRASIL, 2004b, p. 5) 

 

Em 2007, o documento-base denominado Documento Base da Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio constitui-se como uma referência oficial, por reafirmar as proposições 

do Plano de Desenvolvimento da Educação lançado pelo MEC em 2007. Ele se coloca como 

um documento de consolidação jurídica na LDB, com o acréscimo de uma seção 

especificamente dedicada à articulação entre a educação profissional e o Ensino Médio, 

denominada “Da Educação Profissional Técnica de Nível Médio”, bem como reafirma a 

necessidade do financiamento para a melhoria da qualidade do Ensino Médio integrado e a 

ampliação de sua oferta nos sistemas de ensino estaduais por meio do Programa Brasil 

Profissionalizado, instituído pelo Decreto nº 6.302, de 12 de dezembro de 2007 (BRASIL, 

2007b, p. 4). 

É nesse contexto que se considera o ano de 2007 como uma marca histórica para a 

materialização de outra educação profissional no Brasil, desdobrada em uma série de 
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elementos jurídicos, econômicos e pedagógicos que permitem ordenar, em escala nacional, a 

implementação de políticas públicas para essa modalidade educacional, especialmente a 

educação profissional técnica de nível médio integrada ao Ensino Médio. O ponto de partida é 

a implementação do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)81 com suas 

intencionalidades e racionalidades de ordenamento jurídico, para, em seguida e com base 

nele, surgir o elemento de orientação pedagógica através do documento-base82 especifico da 

educação profissional média e o ordenamento financiador da política de educação profissional 

no Brasil, por meio do Programa Brasil Profissionalizado.83 

A concepção que inspira o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), no âmbito 

do Ministério da Educação e que perpassa a execução de todos os seus programas reconhece, 

na educação, uma face do processo dialético que se estabelece entre socialização e 

individuação da pessoa, cujo objetivo é a construção da autonomia, isto é, a formação de 

indivíduos capazes de assumir uma postura crítica e criativa frente ao mundo. A educação 

formal pública é a cota de responsabilidade do Estado nesse esforço social mais amplo, que 

não se desenrola apenas na escola pública, mas tem lugar na família, na comunidade e em 

toda forma de interação na qual os indivíduos tomam parte, especialmente no trabalho. A 

escola pública e, em um nível mais geral, a política nacional de educação, exigem formas de 

organização que favoreçam a individuação e a socialização voltadas para a autonomia. O PDE 

é mais um passo em direção à construção de uma resposta institucional amparada nessa 

concepção de educação. Os programas que compõem o Plano expressam essa orientação 

(BRASIL, 2007a, p. 5). 

O PDE está sustentado em seis pilares: i) visão sistêmica da educação; ii) 

territorialidade; iii) desenvolvimento; iv) regime de colaboração; v) responsabilização; e vi) 

mobilização social. Trata-se de desdobramentos consequentes de princípios e objetivos 

constitucionais, com a finalidade de expressar o enlace necessário entre educação, território e 

desenvolvimento, de um lado, e o enlace entre qualidade, equidade e potencialidade, de outro.  

                                                 
81 BRASIL. Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007(a). Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação, pela União Federal, em regime de colaboração com Municípios, Distrito 
Federal e Estados, e a participação das famílias e da comunidade, mediante programas e ações de assistência 
técnica e financeira, visando à mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica. 

 
82 BRASIL. Educação profissional técnica de nível médio integrada ao Ensino Médio. Documento-base. Brasília, 

dezembro de 2007(b). Texto elaborado por Dante Henrique Moura, Sandra Regina de Oliveira Garcia e Marise 
Nogueira Ramos. Com a Coordenação Editorial de Dante Henrique Moura.  

 
83 BRASIL. Programa Brasil Profissionalizado, instituído pelo Decreto no. 6.302, de 12 de dezembro de 2007(c). 
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O PDE busca, numa perspectiva sistêmica, dar consequência, em regime de 

colaboração, às normas gerais da educação, na articulação com o desenvolvimento 

socioeconômico que se realiza no território, ordenado segundo a lógica do arranjo educativo – 

local, regional ou nacional (BRASIL, 2007a, p. 13). Educação sistêmica, ordenação territorial 

e desenvolvimento são princípios do PDE.  

O enlace84 entre educação, território e desenvolvimento deve ser um de seus 

resultados. Qualidade, equidade e potencialidade são seus propósitos. Qualidade entendida 

como enriquecimento do processo educacional, participação dos sujeitos e valorização das 

diferenças, de modo que as oportunidades educacionais se constituam em formas reais de 

reconhecimento e desenvolvimento das potencialidades, conhecimentos e competências. A 

melhoria da qualidade da educação e a redução de desigualdades relativas às oportunidades 

educacionais – em outras palavras, o direito de aprender – são suas razões constitutivas. 

Caminhando pari passu com o PDE, o documento-base faz um regate histórico do 

panorama da educação profissional no Brasil, tendo como marco temporal a década de 1980 

com a (des) construção da articulação entre as duas modalidades de educação de nível médio, 

a educação profissional e a formação geral, e articula o panorama histórico com uma análise 

da proposição de “Uma Nova Chance para a Integração entre o Ensino Médio e a Educação 

Profissional: o Decreto nº 5.154/2004”.  

Apresenta a descrição de todo o movimento político, cientifico e educacional entre o 

Estado e sociedade civil entre 2003 e 2004, realizado pelo Ministério da Educação/SEMTEC, 

no sentido de discutir a realidade do Ensino Médio brasileiro e novas perspectivas na 

construção de uma política para esse nível de ensino, cujo resultado foi sistematizado no livro: 

Ensino Médio: ciência, cultura e trabalho. 

O documento afirma que, nos eventos85 que foram organizados para debater os rumos 

da educação profissional no Brasil, “ficaram evidenciadas duas concepções de educação 

                                                 
84 Os Institutos Federais de Educação Tecnológica (IFET) são elementos de articulação do arranjo educativo 

regional, da mesma maneira que a Escola de Altos Estudos da CAPES (Decreto nº 5.801, de 8 de junho de 
2006) é elemento de articulação do arranjo educativo nacional, ao pensar o País como roteiro de cientistas 
estrangeiros de renome mundial. Ou, ainda, da mesma maneira que o Programa Mais Educação é elemento de 
articulação, no bairro, do arranjo educativo local, em conexão com a comunidade. Sobre o Programa Mais 
Educação (Portaria Normativa Interministerial nº 17, de 24 de abril de 2007), vale ressaltar que, mais do que 
um programa, a expressão “mais educação” traduz um conceito, ou melhor, traduz uma das dimensões do 
enlace entre a visão sistêmica de educação e desenvolvimento, que organiza, em torno da escola pública, ações 
na área da cultura, do esporte, dos direitos humanos e do desenvolvimento social, mediante ampliação da 
jornada escolar (BRASIL, 2007(a), p. 43). 

 
85 Os eventos realizados pelo MEC/SETEC foram dois seminários que marcaram a discussão da integração. O 

primeiro foi o Seminário Nacional “Ensino Médio: Construção Política”, que ocorreu em Brasília em maio de 
2003, cujo resultado foi sistematizado no livro: Ensino Médio: Ciência, Cultura e Trabalho. O segundo foi o 
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profissional, a primeira ancorada nos princípios do Decreto nº. 2.208/97, que, na sua essência, 

separava a educação profissional da educação básica, e outra que trazia para o debate os 

princípios da educação tecnológica/politécnica” (BRASIL, 2007b, p. 6).  

As discussões, nesses eventos, estiveram marcadas pelas finalidades do Ensino Médio em 

consideração à formulação de um projeto que “supere a dualidade entre formação especifica e 

formação geral”: 

 

 

A discussão sobre as finalidades do ensino médio deu centralidade aos seus 
principais sentidos – sujeitos e conhecimentos – buscando superar a determinação 
histórica do mercado de trabalho sobre essa etapa de ensino, seja na sua forma 
imediata, predominantemente pela vertente profissionalizante, seja de forma 
mediata, pela vertente propedêutica. Assim, a política de ensino médio foi orientada 
pela construção de um projeto que supere a dualidade entre formação específica e 
formação geral e que desloque o foco dos seus objetivos do mercado de trabalho 
para a pessoa humana, tendo como dimensões indissociáveis o trabalho, a ciência, a 
cultura e a tecnologia. (BRASIL, 2007b, p. 6) 

 

O documento afirma ainda que: 

 

A SEMTEC/MEC assumiu, portanto, a responsabilidade e o desafio de elaborar uma 
política que superasse essa dicotomia entre conhecimentos específicos e gerais, entre 
Ensino Médio e educação profissional. Muitas reuniões foram realizadas com todos 
os segmentos da sociedade com o intuito de discutir a proposta de uma política que 
recuperasse o que o Decreto nº.2.208/97 coibia, isto é, a possibilidade da integração 
da formação básica e profissional de forma orgânica num mesmo currículo. [...] A 
possibilidade mais imediata para o enfrentamento desse problema foi a proposição 
de uma nova regulamentação, o Decreto nº. 5.154/04, amplamente discutido com a 
sociedade. (BRASIL, 2007b, p. 7) 

 

Das discussões no campo das pesquisas sobre trabalho e educação86, sabe-se que a 

política de educação profissional vigente no Brasil, a partir do Decreto 5154/04, é o resultado 

de disputas e tendências complexas ao longo da história do país, frente a uma correlação de 

forças entre as classes que disputam o poder e a direção econômica e política da sociedade. 

Prosseguem na análise dos marcos legais da legislação da educação profissional, como 

                                                                                                                                                         
Seminário Nacional de Educação Profissional “Concepções, experiências, problemas e propostas”, específico 
da educação profissional e tecnológica, cuja base de discussão foi o documento intitulado: “Políticas Públicas 
para a Educação Profissional e Tecnológica”. O resultado dessas discussões foi sistematizado no documento 
publicado pelo MEC, em 2004, Proposta em discussão: Políticas Públicas para a Educação Profissional e 

Tecnológica (BRASIL, 2007(b), p. 6). 
 
86 Frigotto, Ciavatta e Ramos (2004, 2005, 2007), Kuenzer (2009), Araújo (2008), Moura, Lima Filho e Silva 

(2012), para citar alguns, dentre muitos outros pesquisadores que estudam e publicam os resultados das suas 
pesquisas no campo do trabalho e educação e que estão vinculados a diversas instituições e universidades 
brasileiras. 
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Pareceres, Resoluções e as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional, que 

necessariamente precisam de regulamentação pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), 

para normatizar a educação em todo o território nacional.  

No documento-base (Brasil, 2007c, p.23-24), esse processo resultou numa 

significativa mobilização dos setores educacionais vinculados ao campo da educação 

profissional, principalmente no âmbito dos sindicatos e dos pesquisadores da área trabalho e 

educação. Desse modo, durante o ano de 2003 e até julho de 2004, houve grande 

efervescência nos debates relativos à relação entre o Ensino Médio e a educação profissional. 

Assim, retoma-se a discussão sobre a educação politécnica, que, nesse documento, expressa a 

concepção de que o sentido empregado ao conceito é o de “educação politécnica como 

equivalente à educação tecnológica, ou seja, uma educação voltada para a superação da 

dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual, cultura geral e cultura técnica. Uma 

educação que contribua para o domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas 

que caracterizam o processo de trabalho. ” (FRIGOTTO, CIAVATTA, RAMOS, 2005). 

Os estudos de Frigotto, Ciavatta e Ramos, (2005 p. 1093) evidenciam que o CNE 

exarou e o ministro da Educação homologou o Parecer 39/2004 da Câmara de Educação 

Básica, do Conselho Nacional de Educação, e a Resolução 01/2005, que atualizaram as 

Diretrizes Curriculares Nacionais vigentes (BRASIL, CNE, 1998 e 1999) frente às 

disposições do Decreto nº 5.154/2004, contraditoriamente, tendo em vista que permanecem 

adequados à manutenção das concepções que orientaram a reforma realizada no governo 

anterior por meio do Decreto n. 2.208/97.  

Passaram-se oito anos para que as alterações nas diretrizes curriculares da EPT fossem 

efetivadas, desde o Decreto 5.154/2004 até Resolução Nº 6, de 20 de setembro de 2012, que 

define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio. De fato, por 08 anos, a educação profissional ficou influenciada pelo hibridismo entre 

lógicas, concepções e orientações radicalmente diferentes. Podemos afirmar que, no mínimo, 

a formação profissional esteve oficialmente respaldada entre a formação humana integral, 

politécnica, “omnilateral”, para a qualificação e na perspectiva do trabalho como princípio 

educativo, e a formação para as competências e habilidades para o mercado de trabalho, a 

empregabilidade e o trabalho nas suas concepções taylorista/fordista e toyotista. 

Ramos (2002) afirma que há problemas na orientação curricular dos documentos 

oficiais para a educação profissional de nível técnico, formuladas nos governos de FHC, ao 

distanciarem-se da concepção de qualificação e adotarem a concepção de competências, visto 

que essas duas concepções, qualificação e competências, diferem substancialmente entre si. 



115 

Destacam-se algumas diferenças tanto no sentido pedagógico quanto no sentido ético-político 

na formação dos indivíduos: 

 

As competências seriam dinâmicas, mutáveis e flexíveis e, assim, apropriadas ao 
estreitamento da relação escola/empresa. Quanto à dimensão social, há que se 
considerar o contraponto com a característica individual da competência. A primeira 
(qualificação) valoriza as relações sociais tecidas entre trabalhadores e entre estes e 
as gerências, ampliando seu caráter político. Ao contrário, a noção de competência, 
pela conotação individual que carrega, tende a despolitizar essas relações. Questões 
relacionadas às oportunidades educativas, ao desemprego, à precarização das 
relações de trabalho, às perdas salariais, entre outras, assumem um caráter 
estritamente técnico. A noção de competência é, então, apropriada ao processo de 
despolitização das relações sociais e de individualização das reivindicações e das 
negociações. As relações coletivas não se esgotam, posto que o trabalho continua 
sendo uma relação social e o homem continua vivendo em sociedade, mas elas se 
pautam cada vez menos por parâmetros coletivos e políticos, para se orientarem por 
parâmetros individuais e técnicos. (RAMOS, 2002, p. 406-407)  

 

O Conselho Nacional de Educação (CNE), em 2011, no tocante à proposta de 

atualização das diretrizes curriculares para a educação profissional de nível médio, por meio 

do parecer da Câmara de Educação Básica, aponta que a educação profissional se situa na 

confluência de dois direitos fundamentais do cidadão: o direito à educação e o direito ao 

trabalho. Acrescenta ainda que a chave para o entendimento do compromisso da educação 

profissional e tecnológica está no desenvolvimento de competências profissionais (RAMOS e 

CIAVATTA, 2012). 

Tais disputas pelo projeto de educação profissional técnica de nível médio 

implementado no Brasil87, no debate realizado por Ramos e Ciavatta (2012), se refletem na 

apresentação de dois projetos de diretrizes curriculares com concepções de formação e 

intencionalidades muito diferentes. Por um lado, há um documento com diretrizes curriculares 

que apresentam, como fundamento para a formação do trabalhador, os componentes da 

competência, conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e emoções,  sintetizados na sigla, 

“CHAVE”, eixo de todo o argumento do Parecer  CNE/CEB 11/2012, que dispõe sobre as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, o 

qual dá sustentação jurídica à Resolução Nº 6, de 20 de Setembro de 2012, que Define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 

De acordo com Ciavatta e Ramos (2012, p. 22): 

 

A visão da educação como chave para algum lugar não é nova. Incluem-se chave 
para o futuro, para o desenvolvimento, para o crescimento, para um mundo melhor, 

                                                 
87 As disputas são analisadas por Ciavatta e Ramos (2012), na publicação “A ‘era das diretrizes’: a disputa pelo 

projeto de educação dos mais pobres”.   
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para o sucesso profissional. Expressões como essas fazem parte do senso comum. 
Trata-se, portanto, de uma metáfora reificadora do poder econômico e social da 
educação tão difundido pela Teoria do Capital Humano nas décadas de 1950 a 1970, 
e, por isto mesmo, bastante sedutora. 

 

O documento elaborado em 2010, como referência para o debate, denominado,  

“Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio em 

Debate”, apresentou, como princípio norteador da formação, a concepção de que a educação 

profissional não é meramente ensinar a fazer e preparar para o mercado de trabalho, mas é 

proporcionar a compreensão das dinâmicas socioprodutivas das sociedades modernas, com as 

suas conquistas e os seus revezes, e também habilitar as pessoas para o exercício autônomo e 

crítico de profissões, sem nunca se esgotar nelas (BRASIL. MEC, 2010).   

 A intenção de apresentar um inventário de alguns dos documentos produzidos no 

período de 2004 a 2014, nesta tese, tem o sentido evidenciar os nexos que subsidiaram as 

discussões e as conclusões dos achados desta pesquisa acerca das disputas pela formação do 

trabalhador, para um mundo do trabalho que nem sempre está suficientemente claro para o 

maior interessado – o próprio trabalhador –, o qual tampouco tem conhecimento acerca do 

tipo de formação que estiveram em disputas ou mesmo, que foi “decidido” para ele, e menos 

ainda sobre as possibilidades de formação que tem o direito de vivenciar como a base de sua 

formação. No entanto, não me distancio da perspectiva defendida por Ramos (2015, p. 3), 

acerca da possibilidade contrahegemônica quando se busca estudar o estabelecimento de 

marcos legais e documentos oficiais sobre a educação brasileira, tendo em vista que busca-se 

também, “captar o movimento histórico das relações sociais que levou a existência de 

determinadas leis e regulamentações, sabendo-se que esses podem conter possibilidades 

profícuas para a classe contrahegemônica”. 

Nessa perspectiva é que se buscou, nos documentos oficiais, captar as 

intencionalidades e racionalidades. Em Ramos (2015, p.3), “interessam-nos, assim, contextos 

econômicos, sociais e políticos; disputas de grupos do mesmo campo ou opostos, estratégias 

de convencimento ou de manobras muitas vezes utilizadas, dentre outros aspectos”. Destaco 

também outro documento, denominado “documento de trabalho”, que foi elaborado 

oficialmente para subsidiar a direção da educação profissional técnica de nível médio, 

intitulado “Indicações para subsidiar a construção do Plano Nacional de Educação 2011-

202088”, produzido pela Comissão Bicameral do Conselho Nacional de Educação e aprovado 

                                                 
88 Documento disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/pne_200809.pdf. Acesso em 07/10/17. 

Indicações para subsidiar a construção do Plano Nacional de Educação 2011-2020. Brasília, 04 de agosto de 
2009. 
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por esse órgão em agosto de 2009, que estabelece, como uma das quatro principais 

prioridades para o Ensino Médio: 

 

Romper com o dualismo estrutural entre o Ensino Médio e a educação profissional, 
compreendendo o Ensino Médio na concepção de escola unitária e de escola 
politécnica, para garantir a implantação do projeto “Ensino Médio Inovador”, bem 
como a efetivação do Ensino Médio integrado como uma das alternativas de 
profissionalização dos jovens alunos do ensino médio. (BRASIL, 2009, p. 30) 

 

Ainda de acordo com Ramos (2015, p. 3), “a legislação e os documentos oficiais não 

são, em si mesmos, a realidade, mas sim, a expressão de particularidades históricas que a 

compõem. Mesmo não sendo o espaço para se abordar as diversas mediações”. Kuenzer 

(2007, p. 1162) argumenta sobre os reais interesses do capital frente à formação integral dos 

trabalhadores, já que o “estatuto da escola burguesa se constrói, historicamente, à luz das 

demandas de valorização do capital, para o que os processos de capacitação ou 

disciplinamento da força de trabalho sejam vitais”. A autora realiza o entrelaçamento em seus 

argumentos sobre a dicotomia entre o trabalho intelectual e o trabalho manual ou industrial se 

deve à concepção dada ao trabalho e, assim sendo, a separação entre teoria e prática não é o 

resultado das formas de organização e gestão do trabalho, mas tem a origem na separação 

entre a propriedade dos meios de produção e a força de trabalho, isto é, na própria natureza do 

capitalismo.  

 Kuenzer (2004, p. 10) ainda destaca a necessária análise aprofundada para verificar se 

essa unidade proposta aos processos de trabalho reestruturados se constitui, de fato, em 

consideração do trabalho como totalidade, politécnica, ou apenas em ampliação da tarefa, e, 

portanto, polivalência, no melhor estilo fayolista (Fayol, 1975).89 Para elucidar essa questão, 

reproduz-se aqui a análise levada a efeito em trabalho anterior, pela autora:  

 

Por polivalência entende-se a ampliação da capacidade do trabalhador para aplicar 
novas tecnologias, sem que haja mudança qualitativa desta capacidade. Ou seja, para 
enfrentar o caráter dinâmico do desenvolvimento científico-tecnológico, o 
trabalhador passa a desempenhar diferentes tarefas usando distintos conhecimentos, 
sem que isto signifique superar o caráter de parcialidade e fragmentação destas 
práticas ou compreender a totalidade. A este comportamento no trabalho 
corresponde a interdisciplinaridade na construção do conhecimento, que nada mais é 
do que a inter-relação entre conteúdos fragmentados, sem superar os limites da 
divisão e da organização segundo os princípios da lógica formal. Ou seja, uma 
“juntada” de partes sem que signifique uma nova totalidade, ou mesmo o 
conhecimento da totalidade com sua rica teia de inter-relações; ou ainda, uma 
racionalização formalista com fins instrumentais e pragmáticos calcada no princípio 
positivista da soma das partes. É suficiente usar os conhecimentos empíricos 

                                                 
89 FAYOL, Henry. Administração industrial e geral. São Paulo, Atlas, 1975. 
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disponíveis sem apropriar-se da ciência, que permanece como algo exterior e 
estranho. (KUENZER, 2004, p. 10) 

 

 A proposta de Kuenzer (2004, p. 14-15) acerca da relação entre trabalho e educação, 

para a formação do trabalhador, é estudá-la na relação dialética entre a inclusão excludente e a 

exclusão includente, ao destacar que se faz necessário, contudo, buscar elucidar como isso se 

dá, através do estabelecimento de uma nova dialética entre o mundo do trabalho e a educação, 

a partir das macrocategorias que configuram o regime de acumulação flexível.  

 

Do ponto de vista do mercado, os estudos que vêm sendo realizados permitem 
concluir que está em curso um processo que pode ser caracterizado como “exclusão 
includente”. Ou seja, no mercado, identificam-se várias estratégias de exclusão do 
mercado formal, onde o trabalhador tinha direitos assegurados e melhores condições 
de trabalho, acompanhadas de estratégias de inclusão no mundo do trabalho através 
de formas precárias. Assim é que trabalhadores são desempregados e reempregados 
com salários mais baixos, mesmo que com carteira assinada; ou reintegrados ao 
mundo do trabalho através de empresas terceirizadas, prestando os mesmos serviços; 
ou prestando serviços na informalidade, de modo que o setor reestruturado se 
alimenta e mantém sua competitividade através do trabalho precarizado.  
[...] A esta lógica, que estamos chamando de exclusão includente, corresponde 
outra lógica, equivalente e em direção contrária, do ponto de vista da educação, ou 
seja, a ela dialeticamente relacionada: a inclusão excludente, ou seja, as estratégias 
de inclusão nos diversos níveis e modalidades da educação escolar aos quais não 
correspondam os necessários padrões de qualidade que permitam a formação de 
identidades autônomas intelectual e eticamente, capazes de responder e superar as 
demandas do capitalismo; ou, na linguagem toyotista, homens e mulheres flexíveis, 
capazes de resolver problemas novos com rapidez e eficiência, acompanhando as 
mudanças e educando-se permanentemente. 
[...] Enfim, o conjunto das estratégias que apenas conferem “certificação vazia”, e, 
por isto mesmo, se constituem em modalidades aparentes de inclusão que fornecerão 
a justificativa, pela incompetência, para a exclusão do mundo do trabalho, dos 
direitos e das formas dignas de existência. Assim, através dos processos de inclusão 
excludente, a educação escolar e não escolar se articula dialeticamente aos 
processos de exclusão includente existentes no mundo do trabalho, fornecendo 
ao cliente – o capital – a força de trabalho disciplinada técnica e socialmente, na 
medida das suas necessidades, como reza a boa cartilha do toyotismo.  (KUENZER, 
2004, p. 14-15. Grifos da autora) 

 

Ainda com relação ao inventário de documentos acerca da educação profissional, tem-

se, em 2012, a Resolução CNE/CEB nº 06/2012, que define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, apresentada oficialmente 

os elementos90 curriculares que expressam a dinâmica interna orientadora da organização 

                                                 
90 I – dialogo com diversos campos de trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura como referências 

fundamentais de sua formação; II – elementos para compreender e discutir as relações sociais de produção e de 
trabalho, bem como as especificidades históricas nas sociedade contemporâneas; III – recursos para exercer 
sua profissão com competência, idoneidade intelectual e tecnológica, autonomia e responsabilidade, orientados 
por princípios éticos, estéticos e políticos, bem como compromissos com a construção de uma sociedade 
democrática, por meio do desenvolvimento sustentável; IV – domínio intelectual das tecnologias pertinentes ao 
eixo tecnológico do curso, de modo a permitir progressivo desenvolvimento profissional e capacidade de 
construir novos conhecimentos e desenvolver novas competências profissionais com autonomia intelectual; V 
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curricular como base para a formação profissional nos 13 eixos tecnológicos, conforme o Art. 

12: “os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio são organizados por eixos 

tecnológicos constantes do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos” e  devem ser articulados 

com as ocupações da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)91. No Art. 13: “... na 

estruturação dos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, orientada pela 

concepção de eixo tecnológico, implica considerar:  

 

I - a matriz tecnológica contemplando métodos, técnicas, ferramentas e outros 
elementos das tecnologias relativas aos cursos;  
II - o núcleo politécnico comum correspondente a cada eixo tecnológico em que se 
situa o curso, que compreende os fundamentos científicos, sociais, organizacionais, 
econômicos, políticos, culturais, ambientais, estéticos e éticos que alicerçam as 
tecnologias e a contextualização do mesmo no sistema de produção social;  
III - os conhecimentos e as habilidades nas áreas de linguagens e códigos, ciências 
humanas, matemática e ciências da natureza, vinculados à Educação Básica deverão 
permear o currículo dos cursos técnicos de nível médio, de acordo com as 
especificidades dos mesmos, como elementos essenciais para a formação e o 
desenvolvimento profissional do cidadão. (BRASIL, 2012, grifos meus). 

 

 Especificamente sobre o Catalogo Nacional de Cursos como referência para a oferta 

dos cursos da educação profissional, expressa o documento:  

 
Art. 19. O Ministério da Educação manterá atualizado o Catálogo Nacional de 
Cursos Técnicos, organizado por eixos tecnológicos, para subsidiar as instituições 
educacionais na elaboração dos perfis profissionais de conclusão, bem como na 
organização e no planejamento dos cursos técnicos de nível médio e 
correspondentes qualificações profissionais e especializações técnicas de nível 
médio.  
§ 1° A atualização regular do Catálogo deve ser realizada de forma participativa, em 
regime de colaboração com as redes, instituições e órgãos especificamente voltados 
para a Educação Profissional e Tecnológica, representados pela Comissão Executiva 
Nacional do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CONAC), ou 
similar. (BRASIL, 2012) 

 

Segundo o Parecer do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica 

(CNE/CEB) no 08/2014 (Brasil, 2014), que trata da proposta de atualização do Catalogo 

Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, a oferta da educação profissional técnica de 

nível médio passa a ser organizada em torno de 13 eixos tecnológicos, com núcleos 

                                                                                                                                                         
– instrumentais de cada habilitação, por meio de vivencia de diferentes situações práticas de estudo e de 
trabalho; VI – fundamentos de empreendedorismo, cooperativismo, tecnologia da informação, legislação 
trabalhista, ética profissional, gestão ambiental, segurança do trabalho, gestão da inovação e iniciação 
cientifica, gestão de pessoas e gestão de qualidade social e ambiental de trabalho. 

 
91 A Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, instituída pelo Ministério do Trabalho, por portaria 

ministerial nº. 397, de 9 de outubro de 2002, tem por finalidade a identificação das ocupações no mercado de 
trabalho, para fins classificatórios junto aos registros administrativos e domiciliares. Disponível em: 
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTitulo.jsf. Acesso em 31/12/17. 
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politécnicos comuns. Os eixos tecnológicos são expressões das formas organizativas da 

formação para o trabalho, por área do conhecimento, e expressam o acumulo de 

conhecimento, bem como o desenvolvimento cientifico e tecnológico de cada atividade 

profissional que compõe cada eixo tecnológico.  

Nessa perspectiva, a formação do estudante da educação profissional técnica de nível 

médio precisa atender, nos seus currículos, ao que se definiu para o perfil profissional do 

egresso, como o domínio necessário que o torne capaz de atuar como um técnico 

especializado na sua área de formação. É necessário considerar que a organização curricular 

para a formação do perfil desse trabalhador de nível médio, de acordo com as DCN, deve 

articular a matriz tecnológica, o núcleo politécnico e os conhecimentos e as habilidades, 

exatamente os elementos que se colocam em disputa, conforme os estudos realizados pelos 

intelectuais e estudiosos do campo do trabalho e da educação, conforme tenho abordado ao 

longo desta tese. 

É importante destacar que até 2014 o Catalogo Nacional de Curso Técnicos em vigor 

era o mesmo do governo FHC, a diferença entre catálogo anterior para o atual está na 

organização dos cursos em 21 áreas profissionais, a crítica que se fazia ao documento anterior 

era e a de que a sua proposta vinculava-se a uma relação estrita entre formação profissional e 

o mercado de trabalho, a proposta do atual catálogo por eixo tecnológicos é a de que 

“contemplasse os conteúdos que fossem maiores que o mercado de trabalho”. Bronzate (2013, 

p. 30)92 referencia-se em Lucília Machado para afirmar que, tomando um certo cuidado, pode-

se dizer que a ideia do eixo tecnológico segue um pouco a ideia de área de pesquisa, como é 

nas universidades. Ainda em relação ao CNCT afirma que: 

 

Pensando que ele tem uma linha central em torno da qual se organizam tecnologias 
similares ou se aproximem e que propiciem inovações tecnológicas próximas, que 
guardem alguma identidade, é isso que eu entendo de eixo tecnológico. (...) a ideia 
de que a educação profissional tem de se desvincular dessa resposta imediata ao 
mercado de trabalho, há uma intenção que é boa; a questão da tecnologia muda 
muito rapidamente o tempo todo; se você faz uma formação que é muito 
estreitamente ligada a uma atividade, dali a dois anos, essa atividade já não é mais 
conveniente então, você tem dá uma formação que deva ser melhor, para garantir 
minimamente que a pessoa possa transitar. Eu penso que a intenção do eixo é essa, 
mas ele não abandona a imediata formação; a preocupação é que seja mais do que 
isso. Pelo que eu entendo, a ocupação é determinada pelo mercado, e quando você 
faz uma formação pelo eixo, além de ensinar o conhecimento operacional que a 
ocupação vai exigir, você trabalha com as tecnologias envolvidas neste fazer; pense 
que o eixo é guardar uma possibilidade maior com a produção de tecnologias e 

                                                 
92 BRONZATE, Sandra Torquato. A educação profissional nas políticas públicas: uma breve reflexão para o 

município. Conferência realizada no Encontro de Formação Escola de Gestores da Educação Profissional de 
Jovens e Adultos (EJA) organizado pelo Centro de Educação, estudos e Pesquisa (CEEP) em convenio com a 
Secretaria de Educação de Santo André publicada em fascículos. Santo André / São Paulo, 2013. 
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ciência; por isso, ele é mais da educação; já ela é mais do núcleo politécnico 
geral. (BRONZATE, 2013, p.31).  

 

 Concordo com Cury (2003) sobre a educação no Brasil que historicamente já negou 

esse direito a tantos dos seus filhos, materializando socialmente uma dívida histórica, o 

resgate desta dívida social inclui dentre muitas ações políticas do Estado na correlação de 

forças com a sociedade, avançar por meio do Plano Nacional de Educação no alcance dos 

atuais objetivos e metas inclusive aqueles relativos a educação profissional. O Brasil, marcado 

por perdas advindas de uma formação social profundamente desigual e discriminatória até 

hoje presente, e urgido pelas injunções mundializantes dos processos econômicos e precisa 

responder a um desafio: democratizar-se sem abrir mão da modernidade. Vai mais além ao 

analisar o desafio da educação brasileira: 

 

Desafio mais pesado na medida em que aqueles que até hoje usufruíram dos bens da 
modernidade só aceitam democratização se não houver perdas de privilégios. E os 
propugnadores da democratização desconfiam de muitos aspectos da modernidade 
de vido a sua contaminação elitista e discriminatória. Cumpre à educação dar a sua 
parcela de resposta a esse desafio a uma sociedade que aspira a uma participação dos 
bens socialmente produzidos, confiando na responsabilidade de seus profissionais, 
no dever constitucional dos poderes públicos e na participação da sociedade. 
(CURY, 2003, p. 583). 

 

 A relação que estabeleço entre o direito a educação profissional afirmado na legislação 

brasileira, por uma outra formação humana que vá além das formas históricas praticadas no 

Brasil, apresentadas em seus currículos escolares, deslocados da história, pelo direito a 

formação integral e não somente recortada para evidenciar os conteúdos e os processos de 

trabalho que interessam ao capital e a sua reprodução e acumulação, é que evidencio as 

mudanças que ocorrem por dentro do CNCT como expressão das disputas que são travadas na 

sociedade para assegurar uma outra formação profissional.  

O destaque que faço à conferência realizada por Bronzate (2013, p. 31) em Santo 

André/ SP vai no sentido de problematizar  a relação entre o catálogo e a Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO) por também concordar com a autora, que “este código é uma 

disputa em movimento o tempo inteiro”, significa que como já é sabido por todos os 

estudiosos do campo do trabalho e educação, que o centro da disputa é o trabalho, que está em 

permanente mudança e as disputas pelas formas de enfrentamento a estas mudanças no mundo 

da produção. 

 A discussão sobre os motivos alegados para a realização das alterações no CNCT pelo 

Conselho Federal de Educação e MEC com a retirada das áreas profissionais e com a 
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referência da formação por eixos tecnológicos, Lucília Machado (2010, p. 89) questiona se ela 

significará uma simples troca de rótulos ou traz implicações políticas e pedagógicas mais 

profundas. É certo que as instituições de ensino precisam ajustar as denominações dos cursos 

aos Catálogos Nacionais e promover a revisão dos projetos pedagógicos dos cursos que 

oferecem. 

 Nos seus argumentos embasados pelos teóricos do campo trabalho e educação, do 

qual ela participa, afirma que do contexto em que emergiram as motivações para essa 

mudança, das razões oficiais apresentadas, das expectativas que se criaram com a adoção do 

novo critério organizacional, e das suas implicações para a política de regulação da expansão 

da oferta dessa modalidade educacional, tanto para o ensino superior, quanto para a educação 

profissional de nível médio, existirem argumentos favoráveis à decisão sobre a inclusão de 

núcleos politécnicos comuns nos projetos pedagógicos dos cursos e à ênfase que foi dada à 

prática interdisciplinar. 

 

Acredita-se que essa mudança de critério organizacional da educação profissional e 
tecnológica poderá permitir às comunidades acadêmicas resgatar o histórico e a 
lógica do desenvolvimento dos conhecimentos tecnológicos; alimentar o seu diálogo 
com necessidades e desafios da inovação tecnológica e com políticas científicas e 
tecnológicas e de desenvolvimento; realizar definições curriculares e de 
infraestrutura com maior consistência e pertinência; melhorar a política de oferta 
dessa modalidade educacional; organizar itinerários formativos; usar com maior 
eficiência e propriedade os recursos disponíveis; concretizar projetos educacionais 
mais integradores de conhecimentos, mais comprometidos com a formação integral 
do aluno e com as comunidades humanas. (MACHADO, 2010, p. 105). 

 

Segundo Kuenzer (2004, p. 13), o trabalho passa a ser entendido como “enfrentamento 

de eventos”, o que exige mais conhecimentos teóricos e mais habilidades cognitivas 

complexas, portanto, capacidade de trabalhar intelectualmente, em oposição à competência 

compreendida como conhecimento tácito. A educação profissional técnica de nível médio, 

que é o objeto de análise desta tese, é colocada como lócus de disputas, no sentido de 

promover uma formação humana omnilateral e politécnica, em contraposição à formação 

dicotômica que é historicamente marcada pela dualidade entre teoria e prática, entre 

conhecimento técnico e conhecimento cientifico, entre formação para a reprodução do modo 

de produção vigente ou formação para compreensão e superação do modo de produção 

vigente, entre formação desvinculada da compreensão das bases cientificas e tecnológicas que 

envolvem a produção e o mundo do trabalho na atualidade ou aquela formação que promova 

tal compreensão sobre o “porque” e o “como” a realidade necessita produzir e a humanidade 

alcançou tais estágios de desenvolvimento científico e tecnológico.  
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A problemática que se coloca nessa discussão é justamente o debate acerca do trabalho 

pedagógico nas escolas, na formação dos trabalhadores oriundos das classes sociais menos 

favorecidas, por considerar que são esses os sujeitos responsáveis por produzir a riqueza e o 

desenvolvimento econômico de uma nação. Concorda-se com Kuenzer (2004) sobre o 

trabalho pedagógico como conjunto das práticas sociais intencionais e sistematizadas de 

formação humana que ocorrem nas relações produtivas e sociais, embora isso expresse, em 

parte, a concepção de trabalho em geral, porquanto se constitui em uma das formas de 

construção material da existência através da reprodução do conhecimento, não deixa de se 

constituir, no capitalismo, em uma das suas formas de expressão (KUENZER, 2004, p. 5).  

A autora vai ainda mais além em sua abordagem, ao descrever a articulação entre o 

mundo do trabalho e a educação a partir do paradigma taylorista-fordista, na descrição sobre 

como decorrem as várias modalidades de fragmentação no trabalho pedagógico, escolar e não 

escolar, que se constituem na expressão da divisão entre classes sociais no capitalismo:  

 

- a dualidade estrutural, a partir da qual se definem tipos diferentes de escola, 
segundo a origem de classe e o papel a elas destinado na divisão social e técnica e 
trabalho;  
- a fragmentação curricular, que divide o conhecimento em áreas e disciplinas 
trabalhadas de forma isolada que passam a ser tratadas como se fossem autônomas 
entre si e da prática social concreta, a partir da pretensa divisão da consciência sobre 
a ação, a partir do que a teoria se supõe separada da prática; a expressão desta 
fragmentação é a grade curricular, que distribui as diferentes disciplinas com suas 
cargas horárias por séries e turmas de forma aleatória, supondo que a unidade 
rompida se recupere como consequência “natural” das práticas curriculares, ficando 
por conta do aluno a reconstituição das relações que se estabelecem entre os diversos 
conteúdos disciplinares;  
- as estratégias taylorizadas de formação de professores, que promovem 
capacitação parcelarizada, por temas e disciplinas, agrupando os profissionais por 
especialidade, de modo a nunca se discutir o trabalho pedagógico em sua totalidade, 
a partir do espaço de sua realização: a escola;  
- o plano de cargos e salários, que prevê a contratação dos profissionais da 
educação por tarefas, ou jornadas de trabalho, e até mesmo por aulas ministradas, de 
modo que eles se dividem entre diversos espaços, sem desenvolver um sentido de 
pertinência à escola; quando se representam, os professores evidenciam identidade 
com a área ou disciplina de sua formação, e não de professores da escola;  
- a fragmentação do trabalho dos pedagogos, nas distintas especialidades, que 
foram criadas pelo Parecer 252/69 do Conselho Federal de Educação, praticamente 
superadas pelas tentativas de unificação nas agências de formação e nas escolas; esta 
fragmentação agora foi reeditada pela Lei 9394/96, no art. 64. (KUENZER, 2004, 
p.7-8). 

 

Na atualidade, invadem a escola com os novos princípios do toyotismo, as mudanças e 

(ou) metamorfoses nas formas de produção e acumulação do capital: “as demandas do 

processo de valorização do capital nessa nova forma de realização exigem a educação de 

trabalhadores de novo tipo, e em decorrência, uma nova pedagogia” (KUENZER, 2004, p. 
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10). Da mesma forma, os métodos flexíveis de organização e gestão de trabalho não só 

exigem novas competências, no mundo do trabalho, como também estão presentes nos 

documentos oficiais e currículos escolares da educação da classe trabalhadora.  

Kuenzer (2004, p. 3), com base em Gramsci (2008), faz a sua análise sobre o 

americanismo e o fordismo, e demonstra sua eficiência no tocante ao processo de valorização 

do capital através dos processos pedagógicos, à medida que, a partir das relações de produção 

e das novas formas de organização do trabalho, são concebidos e veiculados novos modos de 

vida, comportamentos, atitudes e valores. O novo tipo de produção racionalizada demandava 

um novo tipo de homem, capaz de ajustar-se aos novos métodos da produção, para cuja 

educação eram insuficientes os mecanismos de coerção social; tratava-se de articular novas 

competências a novos modos de viver, pensar e sentir, adequados aos novos métodos de 

trabalho caracterizados pela automação, ou seja, pela ausência de mobilização de energias 

intelectuais e criativas no desempenho do trabalho.  

O novo tipo de trabalho exigia uma nova concepção de mundo que fornecesse ao 

trabalhador uma justificativa para a sua crescente alienação e, ao mesmo tempo, suprisse as 

necessidades do capital com um homem cujos comportamentos e atitudes respondessem às 

suas demandas de valorização. Kuenzer (2004) vai a Marx e Engels para afirmar que não por 

coincidência, é a classe que detém o poder material que possui também os instrumentos 

materiais para a elaboração do conhecimento. Assim, a escola, fruto da prática fragmentada, 

expressa e reproduz essa fragmentação através de seus conteúdos, métodos e formas de 

organização e gestão. Conforme já foi dito em outras passagens nos capítulos anteriores, a 

escola, por sua vez, se constituiu historicamente como uma das formas de materialização da 

divisão da sociedade em classes, “ou seja, como o espaço por excelência, do acesso ao saber 

teórico, divorciado da práxis, representação abstrata feita pelo pensamento humano, e que 

corresponde a uma forma peculiar de sistematização, elaborada a partir da cultura de uma 

classe social”.  

Para Kuenzer (2004), a análise feita por Gramsci acerca das necessidades de 

disciplinamento demandadas pela nova racionalidade decorrente das bases tecnológicas 

flexíveis, fundadas na microeletrônica, é ainda considerada com poder explicativo, embora 

seja necessário considerar as especificidades decorrentes da reestruturação produtiva na 

atualidade. Afirma ainda que, mudadas as bases materiais de produção, é preciso capacitar o 

trabalhador de um novo tipo, para que atenda às demandas de um processo produtivo cada vez 

mais esvaziado, onde a lógica da polarização das competências se coloca de forma muito mais 

dramática do que a ocorrida sob o taylorismo-fordismo. E a ele se submeta, compreendendo 



125 

sua própria alienação como resultante de sua prática pessoal “inadequada”, para o que 

contribuem os processos de persuasão e coerção constitutivos da hegemonia do capital.  

Ramos (2002) analisa que as mudanças tecnológicas e organizacionais do trabalho 

ocorridas nos países de capitalismo avançado, a partir de meados dos anos 1980, são 

confrontadas com as análises sociológicas e pedagógicas no sentido de se apreenderem as 

implicações para a educação profissional em curso no Brasil. Observa a substituição da 

concepção de formação pelo viés da qualificação profissional, nos documentos oficiais, que 

assumem a concepção de um currículo sob a égide da pedagogia das competências.  

Ramos (et al. 2013, p.30) afirma: “...se a educação básica é o processo pelo qual as 

pessoas têm acesso aos conhecimentos e à cultura da sociedade em que vivem, por meio de 

uma formação específica, as pessoas se apropriam de conhecimentos relacionados mais 

imediatamente com o mundo da produção”. Necessário se faz prosseguir com a discussão 

sobre a problemática da formação humana dos estudantes do Ensino Médio, em especial 

daqueles que frequentam a escola pública. Trata-se, historicamente, de uma necessidade de 

superação da desintegração curricular dos conteúdos científicos com as perspectivas das 

dimensões da vida social. 

 E do outro lado a disputa está a necessidade de realização da formação integrada, 

“que tem como ponto de partida a produção da existência humana que se dá pelo trabalho, 

uma vez que o trabalho é mediação concreta entre o homem e a sua realidade natural e social” 

(Ramos, 2013, p. 28). Significa afirmar que uma formação humana integrada no Ensino 

Médio  

 

... coincide com a capacidade única de este ser transformar a realidade e, por 
consequência, a si próprio. Aqui está o significado de o trabalho ser princípio 
educativo. Este princípio, antes mesmo de se pensar aplicável na educação escolar, 
explica o processo histórico pelo qual a humanidade se fez existir. Ao transformar a 
realidade e a si mesmo pelo trabalho, o ser humano produz também conhecimento, 
tecnologia, cultura. (RAMOS, et al. 2013, p. 28) 

 

Nessa perspectiva, o principio educativo do trabalho passa a ser disputado na 

formação humana, dentro do currículo escolar como possibilidade de ultrapassar a lógica da 

formação para o mercado de trabalho e a concepção do trabalho reduzido à forma assalariada, 

ou o trabalho como emprego, nos moldes como se torna hegemônico no modo de produção 

capitalista. A disputa pelo princípio educativo do trabalho segue em outra direção formativa, 

segundo Ramos (2013, p. 30): 
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A educação que tem o trabalho como princípio educativo, portanto, compreende que 
o ser humano é produtor de sua realidade e, por isto, se apropria dela e pode 
transformá-la. Equivale a dizer, ainda, que nós somos sujeitos de nossa história e de 
nosso conhecimento. Vemos que isto em nada tem a ver com a ideia do “aprender 
fazendo” nem é sinônimo de formar para o mercado de trabalho. O trabalho como 
princípio educativo é, antes, uma concepção de mundo, de homem e de 
sociedade e, portanto, da própria educação. (grifos meus) 

 

No horizonte da superação da dualidade na formação escolar, defende-se uma educação 

unitária e universal pela integração entre cultura geral e cultura técnica e voltada para “o 

domínio dos conhecimentos científicos das diferentes técnicas que caracterizam o processo de 

trabalho produtivo moderno” (Saviani, 2003, p. 140). De acordo com Frigotto, Ciavatta e 

Ramos (2005, p. 42), uma escola unitária seria necessária, sem, no entanto, voltar-se para uma 

formação profissional stricto sensu, ou seja, sem formar profissionais em cursos técnicos 

específicos. 

Advoga-se que a escolha por uma formação profissional específica, em nível 

universitário ou não, só viria após a conclusão da educação básica de caráter politécnico, ou 

seja, a partir dos 18 anos ou mais de idade. Entretanto, essa retomada produz reflexões 

importantes quanto à possibilidade material da implementação, hoje em dia, da formação 

politécnica na educação básica brasileira, nessa perspectiva. Tais reflexões e análises 

permitiram concluir que as características atuais da sociedade brasileira dificultam a 

implementação da educação politécnica ou educação tecnológica em seu sentido pleno, uma 

vez que, dentre outros aspectos, a extrema desigualdade socioeconômica obriga grande parte 

dos filhos da classe trabalhadora a buscar a inserção no mundo do trabalho visando a 

complementar o rendimento familiar ou mesmo a autossustentação muito antes dos 18 anos 

de idade (BRASIL, 2007b p. 23-24). 

O que está em disputa, na formação humana da juventude oriunda da classe 

trabalhadora, face à realidade concreta da “extrema desigualdade socioeconômica [que] 

obriga grande parte dos filhos da classe trabalhadora a buscar a inserção no mundo do 

trabalho visando complementar o rendimento familiar” é um projeto pedagógico formativo, 

que oportunize aos sujeitos conhecerem a realidade material concreta do mundo em que 

vivem e os modos de produção da existência humana pelo trabalho.  

A disputa é pela organização do trabalho pedagógico, materializado no currículo 

escolar das escolas públicas, no sentido de oportunizar o conhecimento ampliado da realidade 

concreta, em vez de apresentar somente uma de suas faces, ou mesmo silenciá-lo, escondê-lo, 

ocultá-lo. Concorda-se com Ramos (2013):  
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Nossa sugestão para caminhar nesse sentido é que os professores problematizem 
historicamente as dimensões do modo de produção da existência humana e social 
hoje – o capitalismo contemporâneo e suas especificidades nacional e regional – ou 
mesmo processos produtivos e/ou fenômenos que compõem essa dinâmica mais 
ampla e, a partir de então, cheguem aos conteúdos de ensino e à organização dos 
componentes curriculares. (RAMOS, 2013, p. 30) 

 

 Kuenzer (2004, p. 4), afirma que existe um movimento aparente de reconstituição da 

unidade do trabalho para enfrentar os limites da divisão técnica, imposta historicamente pelos 

modelos de organização e produção do capital produtivo industrial, que se materializaram nas 

indústrias e chegam aos currículos escolares. Há uma aparente unidade na atualidade, que, 

entretanto, esconde a precarização, exatamente porque a finalidade das novas formas de 

organização do trabalho, como possibilidade de reprodução ampliada do capital, em vez de 

superar, pelo contrário, aprofunda, a divisão entre capital e trabalho.  

 

A substituição do trabalhador especializado do taylorismo/fordismo pelo trabalhador 
multitarefa, e nem sempre criativo e autônomo, mas simples tarefeiro [se dá] em 
ações esvaziadas de conhecimento técnico e de compromisso político com a 
transformação, formal e realmente subsumido pelo capital, tal como no toyotismo. 
Mudam as capacidades, agora chamadas de “competências” no âmbito da pedagogia 
toyotista, que se deslocam das habilidades psicofísicas para o desenvolvimento de 
competências cognitivas complexas, mas sempre para atender às exigências do 
processo de acumulação do capital. (KUENZER, 2004, p. 5) 

 

As divisões no mundo do trabalho, na análise dessa intelectual, se expressam da 

mesma forma na escola, que “não supera a fragmentação inerente à função da escola no 

capitalismo, uma vez que se constitui em mecanismo interno às práticas educativas e, 

portanto, insuficiente para transformar o modo de produção capitalista, este sim, origem da 

divisão”. A fragmentação do trabalho pedagógico, seja através do chamado “paradigma da 

transdisciplinaridade”, ou da tentativa de articular teoria e prática, ou através da intenção de 

conferir unidade ao trabalho pedagógico, de modo a superar a formação dos especialistas, 

embora seja uma aproximação positiva, não é suficiente, uma vez que tal superação só será 

possível se superada for a contradição entre a propriedade dos meios de produção e a força de 

trabalho.  

Por isto não basta a unificação no âmbito da formação; é preciso que está se dê a partir 

das categorias que historicamente têm se construído no campo da pedagogia emancipatória, 

articulada às demais formas de destruição das condições materiais que geram a exclusão 

(Kuenzer, 2004, p. 5). Em várias passagens, evidenciei a existência de estudos sobre os 

projetos pedagógicos para a formação do trabalhador, que, longe de fazerem a defesa, ou 

aceitarem as distintas formas de fragmentação, buscam se tornar referenciais para a necessária 
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ampliação do trabalho pedagógico através do conhecimento da sociedade em que se vive. Tais 

projetos são capazes de evidenciar a compreensão sobre como a fragmentação se faz presente, 

“como modo de organização do trabalho e como pedagogia” (Kuenzer, 2004, p. 5), fora e 

dentro da escola, bem como encaminham decisões e estratégias internas à escola, no sentido 

de problematizar as práticas sociais pelo modelo econômico vigente no modo de produção 

capitalista.  

Segundo Saviani (2005, p. XIII), “faz-se necessário retomar o discurso crítico que se 

empenha em explicitar as relações entre educação e seus condicionamentos sociais, 

evidenciando a determinação reciproca entre prática social e prática educativa, entendida, ela 

própria, como uma modalidade especifica da prática social”.  Em defesa de um projeto de 

formação humana que vá além de reproduzir a sociedade de classes, em particular pela 

dualidade da escola brasileira, especificamente na formação da classe trabalhadora, Saviani 

(2005) apresenta como viés da formação humana, a pedagogia histórico-critica, com o 

pressuposto de que “a educação é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 

indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 

homens”.  

A pedagogia histórico-critica aponta caminhos para a compreensão da realidade como 

alternativa para a superação e a transformação em outro sentido e outra direção da sociedade. 

Tal superação inclui o modo de produção vigente, na perspectiva de se construírem 

alternativas de reprodução da vida e reprodução das formas de existência humana. Trata-se de 

um horizonte de superação do modelo de formação taylorista-fordista, que colocou para a 

educação a perspectiva de uma pragmática da especialização fragmentada, “uma educação 

moldada por uma pragmática técnica que direciona a qualificação do trabalho nos limites da 

coisificação e da fragmentação impostas pelo processo de trabalho capitalista. ” (ANTUNES, 

2017, p. 79). 

Na perspectiva de uma formação omnilateral no sentido marxiano, a formação humana 

precisa ir além de uma educação puramente formal, parcelar, hierarquizada e perpetuadora da 

divisão social (Antunes, 2017, p. 81). Especificamente, pensando no Ensino Médio, “não se 

trata, pois, de mera adaptação às mudanças no mundo da produção e do trabalho, tais como 

adaptar-se à flexibilização produtiva, à ‘sociedade da incerteza’, às relações de trabalho 

desregulamentadas, ao empreendedorismo, aos programas breves de aprendizagem, aos 

programas paliativos da tensão social” (CIAVATTA, 2014, p. 188).  

Quanto ao resgate histórico do termo formação omnilateral ou politecnia, Ciavatta 

(2014, p. 190) nos afirma que: 
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Sua origem remota está na educação socialista que pretendia ser omnilateral no 
sentido de formar o ser humano na sua integralidade física, mental, cultural, política, 
científico-tecnológica. Foi aí que se originou o grande sonho de uma formação 
completa para todos conforme queriam os utopistas do Renascimento, Comenius, 
com seu grande sonho de regeneração social e, principalmente, os socialistas 
utópicos da primeira metade do século XIX. De modo especial, foram Saint-Simon, 
Robert Owen e Fourier que levantaram o problema de uma formação completa para 
os produtores.  
Finalmente, Karl Marx extrai das próprias contradições da produção social a 
necessidade de uma formação científico-tecnológica. Em síntese, ao longo de três 
décadas, muitas foram as derrotas sofridas em face das políticas sociais, econômicas, 
educacionais do neoliberalismo nos anos 1990 e 2000. Mas preservou-se, no âmbito 
do convencimento e da luta política, o denso significado da “educação politécnica” 
como educação omnilateral ou formação em todos os aspectos da vida humana – 
física, intelectual, estética, moral e para o trabalho, integrando a formação geral e a 
educação profissional. Além do fato historicamente comum de disputa de 
significados, mesmo dentro da “esquerda”, ocorre que essa concepção alargada de 
educação foi pensada para uma sociedade socialista, cujo valor da vida humana e do 
seu desenvolvimento tem significado diverso da educação nos países capitalistas. 

 

O esforço na produção do conhecimento, ao longo desta tese, é para ir ao encontro do 

que afirma Luiz Antonio Cunha (2005): “a clara compreensão das reformulações iniciadas na 

segunda metade de década de 1990 e dos conflitos que marcam o campo educacional 

profissional nos dias de hoje depende de uma densa reflexão histórica e sociológica”. De 

acordo com Ciavatta (2014), essa compreensão é especialmente importante para nós que 

somos não apenas estudiosos do tema. “Somos também militantes de uma causa, a qualidade 

da educação que desejamos que seja um direito assegurado a todos os trabalhadores 

brasileiros e a seus filhos”.  

Nessa perspectiva corroboro a mesma intencionalidade acerca da formação 

omnilateral: 

 

... lutamos por uma concepção e práticas educativas que não são novas. Elas 
remontam ao ideário da educação socialista revolucionária que previa a elevação das 
massas ao nível de conhecimento e capacidade de atuação como as elites sempre 
reservaram para si e seus pupilos. 
Seria mais simples se fôssemos apenas estudiosos do tema. Como militantes de uma 
causa, à compreensão dos princípios e dos conceitos segue-se a exigência histórica 
de conhecer e levar em conta a realidade neles compreendida, e o compromisso com 
sua transformação. (CIAVATTA, 2014, p. 189). 

 

O enlace entre educação profissional de nível médio no Brasil e o mundo do trabalho 

se expressa pelo Catalogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT).93 É esse documento que 

                                                 
93 O CNCT, instituído pela Portaria MEC nº 870, de 16 de julho de 2008, com base no Parecer CNE/CEB nº 

11/2008 e na Resolução CNE/CEB nº 3/2008, é atualizado periodicamente para contemplar novas demandas 
socioeducacionais. A segunda edição do Catálogo foi publicada pela Resolução CNE/CEB nº 04/2012, com 
base no Parecer nº 03/2012. A edição de 2016 é a terceira, atualizada por meio da Resolução CNE/CEB nº 1, 
de 5 de dezembro de 2014, com base no Parecer CNE/CEB nº 8, de 9 de outubro de 2014, homologado pelo 
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norteia a definição de formações técnicas de nível médio e faz a correspondência das 

profissões que são ofertadas com as ocupações da Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO). De acordo com o MEC, trata-se de um instrumento que disciplina a oferta de cursos 

de educação profissional técnica de nível médio, para orientar as instituições, os estudantes e 

a sociedade em geral. É um referencial para subsidiar o planejamento dos cursos e 

correspondentes qualificações profissionais e especializações técnicas de nível médio 

(BRASIL, 2016, p. 8). 

Até o ano de 2016, o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos esteve articulado com as 

DCNEPT (2012) e com a forma integrada da articulação entre Educação  profissional e 

Ensino Médio, em coerência com a LDB 9.394/96. O conteúdo dessas Diretrizes, juntamente, 

com o das Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM), do mesmo ano, se 

aproximam da concepção de Ensino Médio Integrado, abordado em textos anteriores nesta 

tese. Embora tenha sido explicitada a disputa posta na sociedade pela “educação dos pobres” 

na “Era das Diretrizes”, tal disputa está referenciada no modelo hegemônico do modo de 

produção e reprodução da vida e da sociedade, com as perspectivas contra-hegemônicas de 

formação da classe trabalhadora, especialmente no Ensino Médio.  

No ano de 2017, por força da Lei nº 13.415/201794, mudanças ocorrerão no currículo 

da educação profissional de nível médio como um todo, com prováveis alterações na 

legislação da educação (diretrizes curriculares) e com possibilidade de alterações no Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos. Em um breve texto, mais adiante, abordei sobre as alterações 

provocadas e que já se tornaram objeto de análise dos intelectuais do campo trabalho e 

educação. O fato é que mais do que adequações realizadas ao CNCT em relação às diretrizes 

da educação profissional, o documento, que é também instrumento norteador dos sistemas de 

ensino na formação dos profissionais de nível técnico, torna-se alvo de disputas tanto dos 

setores produtivos que tensionam o Estado para a formação do perfil profissional que lhes 

interessa, quanto das instituições de ensino, sejam elas públicas federais ou estaduais, quanto 

                                                                                                                                                         
Ministro da Educação, em 28 de novembro de 2014. Contém as denominações dos cursos, em treze eixos 
tecnológicos; as respectivas cargas horárias mínimas; o perfil profissional de conclusão; a infraestrutura 
mínima requerida; o campo de atuação; as ocupações associadas à Classificação Brasileira de Ocupações 
(CBO); as normas associadas ao exercício profissional; e as possibilidades de certificação intermediária em 
cursos de qualificação profissional, de formação continuada, de especialização e de verticalização para cursos 
de graduação, no itinerário formativo (BRASIL, 2016, p. 8). 

 
94 LEI Nº 13.415, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e a Lei nº11.494, de 20 de junho 2007, que regulamenta 
o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, e o Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005, e 
institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. 
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as privadas, que decidem acerca do currículo, sobre os componentes curriculares e as 

abordagens teóricos-metodológicas de formação profissional.  

Tais abordagens estão subordinadas ao que preconiza o CNCT na formação 

profissional e no itinerário formativo em seus diversos âmbitos: quanto à  denominação dos 

cursos, em treze eixos tecnológicos; as respectivas cargas horárias mínimas; o perfil 

profissional de conclusão; a infraestrutura mínima requerida; o campo de atuação; as 

ocupações associadas à Classificação Brasileira de Ocupações (CBO); as normas associadas 

ao exercício profissional; e as possibilidades de certificação intermediária em cursos de 

qualificação profissional (BRASIL, 2016, p. 8). 

 

 

1.3 Atuação da união, por intermédio do Ministério da Educação, na construção de 

políticas indutoras do atual modelo de educação profissional de nível médio no Brasil: 

modus operandi e financiamento.  

 

 

 De acordo com informações coletadas na entrevista com o Gestor A, “no primeiro 

governo Lula (2003-2006), a política de educação profissional estava dispersa em outros 

ministérios e secretarias, e o financiamento vinha pelo Programa de Expansão da Educação 

Profissional (PROEP); o Programa Brasil Profissionalizado não existia". Nesse sentido, a 

consolidação da política de educação profissional no Estado “dependia do aporte financeiro 

do próprio Estado em 2008”.  

No site oficial da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, está publicada uma 

notícia sobre o Programa Brasil Profissionalizado e sobre os recursos recebidos na Bahia:  

 

O Programa Brasil Profissionalizado visa a fortalecer as redes estaduais de Edu-
cação Profissional e Tecnológica. A iniciativa repassa recursos do Governo Federal 
para que os Governos Estaduais invistam em suas escolas técnicas. Criado em 2007, 
o programa possibilita a modernização e a expansão das redes públicas de ensino 
médio, integradas à educação profissional, uma das metas do Plano de Desenvolvi-
mento da Educação (PDE). O objetivo é integrar o conhecimento do ensino médio à 
prática. 
Atualmente, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia possui dois convênios do 
programa firmados com o Fundo nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) beneficiando com obras de ampliação e/ou reforma 71 Centros Estaduais e 
Territoriais de Educação Profissional e unidades escolares que ofertam cursos téc-
nicos de nível médio. São eles o 750011/2008 e o 657621/2009. Foram investidos 
pelo Governo Federal aproximadamente 63 milhões de reais. 
Também dois convênios deste programa foram firmados visando à aquisição de 
equipamentos, acervo e realização de seminários para discussão do projeto político 
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pedagógico, cujo investimento foi de aproximadamente 10 milhões de reais. 
(BAHIA, 2017) 

 

Os dados obtidos na entrevista com o Gestor B, sobre a expansão da educação 

profissional na Bahia no período de 2007 a 2016, o número de instituições saltou de 10 para 

71, alcançando todos os 27 territórios de identidade. A expansão da oferta de matriculas, que 

se deu de forma progressiva, ano a ano, saltou de 4.000 alunos matriculados em 2007 para 

63.695 em 2013, de acordo com os dados do Censo Escolar realizado pelo Instituto Nacional 

de Estudos Pedagógicos (INEP). As instituições criadas comportam dois tipos: os Centros 

Territoriais de Educação Profissional (CETEP), que ofertam cursos técnicos profissionais 

pertencentes a diferentes eixos tecnológicos, e os Centros Estaduais de Educação Profissional 

(CEEP), que ofertam cursos pertencentes ao mesmo eixo tecnológico (Ambiente e Saúde, ou 

Controle e Processos Industriais, ou Gestão e Negócios, etc.) e que são identificados pela 

SUPROF como Centros Temáticos.  

Além dos dados coletados nas entrevistas com os Gestores A, B e C, foi realizada uma 

pesquisa no portal da Plataforma de Gestão de Indicadores (PGI), que apresenta as séries 

históricas fornecidas pelos órgãos setoriais.95 Na pesquisa, foram localizados indicadores da 

publicação do Balanço de Governo do período de 2003 a 2010, referentes ao financiamento da 

Educação Profissional. O Nordeste aparece com o maior índice de ampliação, reformas e 

construção de escolas para implementação do Programa Brasil Profissionalizado, conforme os 

dados apresentados na Figura a seguir. 

 

Figura 1 - Expansão do Programa Brasil Profissionalizado 

 
Fonte: https://i3gov.planejamento.gov.br/.  

 

                                                 
95 Órgãos da Administração Pública Federal em que são apresentadas mais de 1500 séries históricas relativas às 

ações governamentais (https://i3gov.planejamento.gov.br/).   
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Assim sendo, o Programa Brasil Profissionalizado tornou-se uma das estratégias 

sistêmicas do governo federal para fortalecer o regime de colaboração entre a União e os 

estados. A Tabela seguinte apresenta a distribuição de recursos por Estado: 

 

Tabela 4 - Distribuição de recursos do programa Brasil  profissionalizado por estado 

 
Fonte: Adaptado Nascimento (2012). 
 

Observa-se que, nos anos de 2008 e 2009, no Estado da Bahia, os recursos foram 

disponibilizados no mesmo período em que a política de implementação e expansão da 

educação se materializava. Esse fato nos permite afirmar que, no início da expansão da rede 

de EPT, o aporte de recursos do Programa Brasil Profissionalizado viabilizou tal intento. 

Outro dado evidenciado na tabela apresentada é que, no período de 2010 e 2011, o Estado da 

Bahia não recebeu novos aportes de recursos. 

Os estudos de Kuenzer e Grabowski, (2006) revelam que, durante os debates e 

reivindicações para construção da Educação Profissional articulada ao Ensino Médio, pouco 

se discutiu sobre os recursos destinados ao financiamento dessa modalidade. A legislação 

brasileira apresenta indicativos incipientes sobre as atribuições quanto ao financiamento da 

Educação Profissional. O mesmo não acontece com outras etapas e modalidades da educação, 

sendo destinados recursos articulados e fundos de manutenção e desenvolvimento. Sobre os 

limites da política de financiamento da educação brasileira,  
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Haveria muitos aspectos a considerar. Penso, porém, que as várias limitações são, 
em última instância, tributárias de duas características estruturais que atravessam a 
ação do Estado brasileiro no campo da educação desde as origens até os dias atuais. 
Refiro-me à histórica resistência que as elites dirigentes opõem à manutenção da 
educação pública; e à descontinuidade, também histórica, das medidas educacionais 
acionadas pelo Estado. (SAVIANI, 2008, p. 01). 

 

Atualmente, a não existência de fontes de financiamento contínuo para a Educação 

Profissional e tecnológica implica que, “a cada ano, as verbas orçamentárias a ela destinadas 

são definidas a partir da luta por recursos escassos no processo de elaboração do Orçamento 

Geral da União ou programas. ” (RIBEIRO; FARENZENA e GRABOWSKI, 2012, p. 118). 

Em seus estudos sobre o financiamento da educação profissional no Brasil, esses autores vão 

além, ao questionarem os critérios para o financiamento da educação no Brasil e denunciam o 

repasse desigual de recursos às instituições públicas e privadas que ofertam a educação 

profissional: 

 

Referimo-nos ao fato de que, nos últimos anos, na busca para se construírem 
critérios para mais além das séries históricas, assumiu-se uma combinação entre 
essas séries e a quantidade de estudantes matriculados como únicos critérios de 
definição orçamentária. Também, nas outras redes – estadual, municipal e particular 
–, é usual as mesmas escolas receberem verbas de programas de EPT, em diferentes 
governos e períodos. 
Além disso, historicamente, esses recursos são insuficientes para atender às 
necessidades globais da educação profissional e tecnológica pública nas instâncias 
federal, estadual e municipal. No que diz respeito à Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica, Grabowski, Ribeiro e Silva, (2005) informam-nos que 
lhe foi destinado em 2010 o montante de cerca de R$ 2 bilhões, enquanto o Sistema 
“S” recebeu em torno de R$ 16 bilhões de recursos públicos no mesmo ano. 
(GRABOWSKI; RIBEIRO, 2010). 

 

Desse modo, o financiamento da educação profissional é considerado como parte de 

uma totalidade histórica, em sua relação inseparável entre o estrutural e o conjuntural, na 

relação entre o capitalismo dependente brasileiro e a classe dominante brasileira, no que 

concerne ao modelo de desenvolvimento econômico e sociocultural, que se desdobra, entre 

outras coisas, nas políticas públicas sociais e educacionais a serem materializadas no Brasil. A 

análise realizada por Frigotto (2011) sobre o balanço da educação no Brasil, revela que a 

primeira década do século XXI, por dentro dos circuitos da história, foi marcada por 

descontinuidades em relação às décadas e aos governos anteriores. 

 No tocante à educação profissional, especificamente na década analisada, destaca-se a 

existência de um Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Profissional e 

Tecnológica, acessado pelos estados por meio do Plano de Ações Articuladas (PAR), parte 

integrante do Decreto 6.094/ 2007 que implementou o Plano de Metas Compromisso Todos 
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pela Educação, pela União Federal, em regime de colaboração com Municípios, Distrito 

Federal e Estados. Segundo Frigotto, “sem a disputa pela concepção que as orienta, o Estado, 

em vez de alargar o fundo público na perspectiva do atendimento a políticas públicas de 

caráter universal, fragmenta as ações em políticas focais”. Frigotto (2011, p. 245) afirma 

ainda: 

 

O movimento dos empresários em torno do Compromisso Todos pela Educação e 
sua adesão ao PDE, contrastada com a história de resistência ativa de seus aparelhos 
de hegemonia e de seus intelectuais contra as teses da educação pública, gratuita, 
universal, laica e unitária, revela, a um tempo, o caráter cínico do movimento e a 
disputa ativa pela hegemonia do pensamento educacional mercantil no seio das 
escolas públicas. 

 

Referencio-me em Frigotto (2011, p. 249) na sua afirmação sobre a produção 

cientifica do conhecimento e a necessidade de que o trabalho sistemático pela busca por 

captar as mediações e as determinações seja a via que permita apreender a explicação mais 

fiel possível em relação ao que investigamos. 

A partir dos dados dos documentos estudados e aqueles coletados nas entrevistas 

realizadas, é possível afirmar que o Programa Brasil Profissionalizado atuou como indutor 

financeiro e que, em alguma medida, impulsionou e direcionou o modus operandi da 

expansão da educação profissional na Bahia, tendo em vista a característica prioritária do 

Programa, cujo objetivo é prestar assistência financeira a ações de desenvolvimento e 

estruturação do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, dando ênfase à educação 

científica e humanística (BRASIL, 2008).  

O financiamento recebido pelo estado da Bahia foi aplicado na construção de 

laboratórios, bem como na aquisição de equipamento para funcionamento desses laboratórios. 

Foi aplicado também na construção de novas salas de aulas e nas demais ações custeadas 

dentro das regras do programa. Entretanto, de acordo com informações prestadas pela 

coordenadora, identificada como Gestor C, “o principal aporte de recursos para a expansão da 

educação profissional na Bahia foi do tesouro estadual”.  

Os dados sobre os aportes de recursos do tesouro estadual da Bahia para a educação 

profissional são de domínio público e podem ser acessados nos anexos dos respectivos PPA 

que tratam dos programas e ações e (ou) do eixo estruturante, que receberam investimentos 

para a expansão da educação profissional e tecnológica no planejamento macroeconômico. 

São eles: no primeiro PPA (2008-2011), verifica-se o aporte de recursos destinados à 

implantação da política de educação profissional, no valor de R$ 80.169.894,00; no segundo 
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PPA (2012-2015), o aporte para a expansão da educação profissional foi no valor de R$ 

514.524.720,00. Com isso, pode-se inferir que o financiamento da expansão da política de 

EPT foi uma decisão política do governo do estado. 

É importante considerar também que, durante a implementação do Programa Brasil 

Profissionalizado, a base legal da proposta passou por alterações, com a publicação da 

Resolução nº 09/2008, passando a caracterizar-se prioritariamente como uma política de 

assistência técnico-financeira, apesar de o Programa ter como princípio fortalecer as redes 

estaduais de ensino na oferta de Educação Profissional, repassando recursos do governo 

federal para que os estados investissem em escolas com base técnica. Estudos mostram que as 

medidas tomadas no sentido de desenvolver e fortalecer as políticas de expansão da Educação 

Profissional não acompanharam um planejamento sistematizado dos recursos financeiros 

necessários à implementação das políticas, nem asseguraram a manutenção do financiamento 

próprio da educação profissional (GRABOWSKI e RIBEIRO, 2010).  

No desfecho deste primeiro capítulo é possível afirmar que: a) a politica de EPT na 

Bahia segue a tendência da politica federal, expressa nos seus planejamentos PPA a mesma 

articulação da questão social com a questão regional; b) é planejada e atua diretamente na 

particularidade dos “territórios de identidade”; c) recebe recursos do Programa Brasil 

Profissionalizado para a sua expansão, entretanto, as fontes documentais expressam que a  

principal fonte de financiamento é proveniente do tesouro estadual, visto que é assumida 

como uma política prioritária, ao receber aportes de recursos superiores aqueles repassados 

pelo governo federal; e, e) a expansão da oferta de cursos, a quantidade de escolas que 

compõem a rede estadual e o aumento das matriculas são expressivos, neste particular, há o 

aumento de 4.000 matriculas em 2007 para aproximadamente 60.000 em 2014. 

Mais adiante, no próximo capitulo, apresento e discuto a política adotada na Bahia, 

situo historicamente como a articulação entre a política estadual e o governo federal interferiu 

na decisão para a definição da escala de territorialização das políticas públicas no Estado 

Bahia, denominada como “Territórios de Identidade”, e a relação com o planejamento da 

expansão da oferta da educação profissional na Bahia.  Segundo os estudos de Melo (2017, p. 

130), a escala territorial do planejamento “é caracterizada por uma série de encontros de 

políticas – política de desenvolvimento territorial, política de ordenamento territorial e 

política de desenvolvimento social –, que nascem das relações interfederativas”, e se tornaram 

a base para a implementação de políticas públicas territoriais no Estado. 

Abordo ainda a perspectiva de participação da sociedade “como novo ciclo do 

planejamento” também no delineamento da política de EPT na Bahia, a partir da referência 
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dos estudos de Melo (2017, p. 130), que afirma: “O bloco de poder, ao assumir a direção 

política do Estado da Bahia em janeiro de 2007, defende, como discurso da sua estratégia 

hegemônica, inscrever, na estrutura estatal, em seu arcabouço material, mecanismos de 

ampliação da participação social.” 
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL 

MÉDIO NO ESTADO DA BAHIA NO PERIODO DE 2007 A 2014: ESTRATÉGIA 

DE INCLUSÃO SOCIAL 

 

 

A historicidade do Estado e suas transformações, de acordo com Poulantzas (2000, p. 

215-216), estão relacionadas com a “periodização histórica fundamental (estágios e fases do 

capitalismo) que leva a substanciais modificações das relações de produção e da divisão social 

do trabalho capitalistas”.  Wood (2011, p. 30) discorre sobre a possibilidade sustentar um 

materialismo histórico “que respeite a insistência do próprio Marx ao afirmar, em oposição às 

abstrações ideológicas da economia política burguesa, que ‘o capital é uma relação social de 

produção’, e que categorias econômicas expressam certas relações sociais determinadas”.96 

Na agenda das políticas públicas do Brasil, que se expressa nos planos econômico e 

social dos programas e ações do governo federal no PPA do ano de 2004 e nos PPA seguintes, 

a inclusão social se evidencia como uma noção que informa práticas políticas e sociais pela 

via estratégica da intersetorialidade97, na perspectiva de se alcançar a sociedade.  

Na Bahia, os desdobramentos acerca da inclusão social como estratégia a ser 

alcançada pela educação profissional se aproximam, em termos de organização da atuação do 

Estado, daquilo que está expresso no planejamento plurianual do governo federal. No plano 

social, coloca-se como um desafio para a educação profissional, a materialização da 

articulação com a intersetorialidade e a interinstitucionalidade, para a realização da inclusão 

social.  

Da revisão da literatura realizada para esta pesquisa, depreende-se que o termo política 

pública implica a existência de diretrizes, de princípios norteadores da ação do poder público, 

de regras e procedimentos para as relações entre poder público e sociedade, bem como a 

condição de tornar-se mediação entre a sociedade e o Estado. Para problematizar como se dá 

                                                 
96 Wood (2011, p. 31) afirma que insistir na constituição social da economia não significa, de forma alguma, que 

se queira afirmar que não exista economia, que não existam “leis” econômicas, nem modos de produção, nem 
“leis de desenvolvimento” num modo de produção, nem a lei de acumulação capitalista. Apenas leva a sério o 
princípio de que um modo de produção é um fenômeno social. 

 
97 A análise sobre as intenções de materialização da intersetorialidade e da interinstitucionalidade na agenda das 

politicas sociais, como ações governamentais integradas, tem sido proposta para a execução de politicas 
públicas, em especial as de corte social. Dentre as problemáticas discutidas, está a intersetorialidade na gestão 
da pobreza e do trabalho e os “percursos intersetoriais a partir da educação pública”. Taís discussões são 
provocadas por Ney Luiz Teixeira de Almeida, no capitulo 5, “Os percursos intersetoriais a partir da educação 
pública”,  do livro organizado pelo autor (ALMEIDA, et. al, 2014,  p. 229). 
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essa mediação, há a necessidade de buscar aportes teóricos que ajudem a explicar as políticas 

públicas em seus movimentos como expressão do Estado em ação. 

Em 2007, com a eleição do então governador Jacques Wagner, a questão regional volta 

a ter um status central na política pública estadual. O PPA 2008/2011, identificado pela 

SEPLAN como “PPA Estadual Territorializado e Participativo”, aponta a existência de 26 

Territórios de Identidade como forma de regionalização oficial e definição de unidade de 

planejamento do Estado. Por meio do Decreto 12.354/2010, instituiu-se o Programa Território 

de Identidade, com as respectivas Resoluções que criaram e regularam o funcionamento do 

Conselho Estadual de Desenvolvimento Territorial (CEDETER) e os Colegiados de 

Desenvolvimento Territorial (CODETER). Com a implantação de políticas públicas sobre o 

viés da territorialização, a ida ao campo empírico buscou observar e apreender em que medida 

alterações substanciais se materializam nas formas de intervenção do Estado, na política de 

desenvolvimento territorial, através do aparecimento de novas institucionalidades produzidas 

por essa mesma organização territorial, a exemplo do Conselho de Acompanhamento do PPA 

(CAPPA), formado por representantes da sociedade civil de cada Território, responsável pelo 

acompanhamento da execução dos PPA. 

 No PPA seguinte (2012-2015)98, amplia-se a territorialização, com a criação de mais 01 

território, perfazendo 27 Territórios de Identidade. A alteração na quantidade de territórios 

pela SEPLAN é fruto de disputas político-econômicas dos investimentos a serem realizados 

pelo governo federal e pelo governo estadual em cada região específica identificada como 

“território de identidade”. Fomentada pelo Governo Federal por meio do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), a partir de 2003, no governo de Luís Inácio da Silva, com 

os Territórios Rurais, a delimitação espacial dos Territórios de Identidade, segundo a 

SEPLAN, tem o início de seus trabalhos em 2003-2004, com a formação de um Grupo de 

Trabalho (GT), bem como com a articulação entre governo federal, governo estadual e 

organizações sociais. Afirma a Secretaria de Planejamento e Gestão Urbana (SEPLAN) que 

“contou com ampla participação da sociedade civil nas discussões e considerou o sentimento 

                                                 
98 De acordo com o PPA da Bahia 2012-2015, existem 23 programas cujo eixo é o de inclusão social e afirmação 

de direitos: Bahia Saudável; Fortalecimento da Educação Básica; Alfabetização e Educação de Jovens e 
Adultos; Educação profissional; Educação Superior no Século XXI; Pacto pela Vida; Promoção, Proteção, 
Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania; Ressocialização: Direito do Interno e do Cumpridor de Penas e 
Medidas Alternativas; Juventude; Criança e Adolescente; Envelhecimento Ativo; Proteção Social; Segurança 
Alimentar e Nutricional; Água para Todos (PAT); Regularização Fundiária e Reforma Agrária; Vida Melhor – 
Oportunidade para quem mais precisa; Promoção da Igualdade Racial e Garantia de Direitos; Desenvolvimento 
Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais; Enfrentamento da Violência contra as Mulheres; 
Autonomia das Mulheres; Trabalho Decente; Bom Trabalho: Ampliando Oportunidades; Bahia Solidária: Mais 
Trabalho e Mais Renda; e Bahia Esportiva. 
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de pertencimento da população associado às características socioeconômicas, políticas, 

culturais e geoambientais de cada espaço”.   

Em seguida, outros instrumentos da política estadual de desenvolvimento territorial 

foram implementados, como o Núcleo Milton Santos, como apoio à gestão e planejamento 

dos Colegiados Territoriais, o Plano de Desenvolvimento Sustentável (PDS), Planos Mestres 

e Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), o Programa Territórios de Identidade, o 

Conselho Estadual de Desenvolvimento Territorial e os Consórcios Públicos. A Figura 2 

apresenta a divisão territorial do Estado em 27 Territórios de Identidade, definidos no PPA 

2012-2015. 

 

Figura 2 - Territórios de Identidade do Estado da Bahia 

 
Fonte: Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia(SEPLAN), 2011. 

 

 Recorro aos estudos realizados por Milton Santos (2014),  apresentados no livro O 

espaço do cidadão, para olhar e entender sua concepção de cidadania pelo ângulo geográfico 

e pelo ângulo do modo de produção no sistema capitalista. Considero o debate pertinente, 

uma vez que, no contexto atual do Estado da Bahia, a elevação dos Territórios de Identidade à 

condição de unidade de planejamento pressupõe a ampliação da participação social na 

elaboração de suas políticas públicas.  
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Esse contexto de mudança institucional para a acomodação dessa participação nos 

mecanismos do planejamento foi instituído pelo Decreto 12.354/2010, que cria o Programa de 

Território de Identidade na Bahia, e pela Lei 20.974/2014, que estabelece as diretrizes e os 

objetivos da Política de Desenvolvimento Territorial do Estado da Bahia.  

 O território, para além de sua compreensão jurídico-administrativa da conformação do 

Estado, é instituído legalmente como veículo articulador, produtor e demandante de políticas 

públicas. Ele ganha centralidade para a compreensão das desigualdades socioespaciais, o que, 

no caso do Brasil, se associa à conjuntura de retomada do desenvolvimentismo como núcleo 

da formulação das políticas públicas.   

Santos (2014, p. 20) afirma: 

 

[...] não basta à cidadania ser um estado de espírito ou uma declaração de intenções. 
Ela tem o seu corpo e os seus limites como uma situação social, jurídica e política. 
Para ser mantida pelas gerações sucessivas, para ter eficácia e ser fonte de direitos, 
ela deve se inscrever na própria letra das leis, mediante dispositivos institucionais 
que assegurem a fruição das prerrogativas pactuadas e, sempre que haja recusa, o 
direito de reclamar e ser ouvido. 

 

Quanto à correlação de forças entre Estado e sociedade, Santos completa: 

 

E os Estados nem sempre coincidem com a sociedade civil, mas, ao contrário, 
refreiam-lhe os impulsos, e frequentemente desrespeitam os indivíduos, sob as 
justificativas e disfarces mais diversos. A dialética da vida social leva em conta o 
movimento desses fatores: o dado institucional, o dado econômico, o dado cultural, 
e o dado individual interdependem e interagem. (SANTOS, 2014, p. 20) 

 

Em 2007, no ápice das discussões acerca da implementação dessa nova unidade de 

planejamento, capitaneada SEPLAN, o governo, através do Decreto-Lei nº 10.955, de 21 de 

dezembro de 2007, criou a Superintendência de Educação Profissional (SUPROF), no âmbito 

da Secretaria Estadual de Educação, com a finalidade de planejar, coordenar, promover, 

executar, acompanhar, supervisionar e avaliar as políticas, programas, projetos e ações de 

educação profissional, incluindo orientação e certificação profissional. No tocante ao 

delineamento das políticas públicas para a educação profissional técnica de nível médio da 

rede estadual da Bahia, as mudanças quantitativas e qualitativas tiveram seu ponto de partida 

com a criação da SUPROF.99  

No Plano dessa Superintendência, elaborado em 2008 a partir do PPA da Bahia (2008-

2011), a articulação da educação profissional no Estado consiste em colocá-la como estratégia 

                                                 
99 A partir de 2016, por meio de decreto, a superintendência passou a se chamar Superintendência de Educação 

Profissional e Tecnológica (SUPROT). 
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para “Implantar as bases de uma política pública de Estado para a EP na Bahia, vinculada às 

demandas do desenvolvimento socioeconômico e ambiental, nos territórios e cadeias 

produtivas” (BAHIA, 2008). O passo seguinte do governo estadual, através da SUPROF, foi o 

de instituir os Centros Territoriais (CETEP) e os Centros Estaduais de Educação Profissional 

(CEEP)100 através da  Portaria  No 8.677/09, publicada no DO de 17/04/2009.  

A expansão da rede estadual em alguma medida foi induzida pelo Programa Brasil 

Profissionalizado, instituído pelo Decreto no. 6.302, de 12 de dezembro de 2007, cujo foco é 

dirigido para os sistemas estaduais, visando a apoiá-los na implantação da educação 

profissional articulada ao Ensino Médio. Nas redes estaduais, o programa define claramente o 

objetivo de que as redes estaduais de ensino implantem a educação profissional técnica de 

nível médio, integrada ao Ensino Médio mediante a modernização e a expansão das redes 

públicas de Ensino Médio integrado. 

 

Art. 1o  - Fica instituído, no âmbito do Ministério da Educação, o Programa Brasil 
Profissionalizado, com vistas a estimular o ensino médio integrado à educação 
profissional, enfatizando a educação científica e humanística, por meio da 
articulação entre formação geral e educação profissional no contexto dos arranjos 
produtivos e das vocações locais e regionais. (BRASIL, 2007) 

 

O Estado da Bahia, no movimento para a elaboração e implementação do PPA 2008-

2011 e do de 2012-2015, de acordo com a SUPROF, buscou interlocução com os Territórios 

de Identidade, tendo em vista que a educação profissional pública de nível médio (EPT) é 

integrante da política de planejamento e delineamento territorial do Estado, reconfigurando a 

organização da escala municipal ao reagrupar os municípios em microrregiões 

administrativas. A interlocução da esfera administrativa com a política de EPT, no estado, foi 

realizada na perspectiva de preparar os jovens e os trabalhadores para que pudessem atuar em 

seus municípios, em seus territórios, permanecendo em seu lugar de origem.  

No relatório-síntese sobre as discussões acerca da elaboração do PPA Participativo de 

2008-2011, verifica-se a existência de um consenso sobre a necessidade de revitalização, 

expansão e fortalecimento da Educação Profissional. Outro documento estudado foi o 

Relatório de Pesquisa elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)101 

                                                 
100  Os CETEP oferecem cursos de mais de um eixo tecnológico; já os CEEP ofertam cursos do mesmo eixo 

tecnológico. A abrangência regional dos CETEP é maior, pois envolve a oferta de vagas e a matricula de 
estudantes que residem nos municípios circunscritos ao território de identidade.  

 
101 O IPEA é uma fundação pública federal vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Suas 

atividades de pesquisa fornecem suporte técnico e institucional às ações governamentais para a formulação e 
reformulação de políticas públicas e programas brasileiros de desenvolvimento. Os trabalhos do IPEA são 
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(2014), onde se verifica que a educação profissional na Bahia se integrou em diversas áreas 

temáticas de outras Secretarias de Estado, como a secretaria do trabalho, emprego e renda, e a 

secretaria de cidadania e direitos humanos. No Eixo “Inclusão social e afirmação de direitos 

nos PPA da Bahia”, os objetivos da integração estão relacionados aos diferentes setores do 

governo em que a educação profissional é chamada para realizar a articulação com outras 

políticas sociais.  

Os objetivos da integração expressos no PPA são: 1) consolidar e ampliar a oferta de 

educação profissional em consonância com o desenvolvimento socioeconômico e ambiental 

dos territórios baianos; 2) promover o trabalho decente, garantindo condições de liberdade, 

equidade, saúde, segurança, dignidade humana e proteção social; e 3) promover a redução das 

desigualdades raciais e a melhoria das condições de vida, mediante a ampliação e a 

implementação de políticas voltadas para inclusão, sustentabilidade e igualdade de 

oportunidades de povos e comunidades tradicionais. 

De acordo com o relatório de avaliação e monitoramento do PPA 2012-2015 (IPEA, 

2014, p. 30), a educação profissional e tecnológica aparece nos programas transversais de 

outras secretarias de governo, tais como: o Programa Vida Melhor (Seagri); Infraestrutura e 

Telecomunicações (Secti e Seinfra); Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), Juventude 

(Sedes e Serin); Microempresa e Empresas de Pequeno Porte (SICM). Com isso, a expansão 

da oferta também representou um processo de interiorização: de 23 municípios, em 2007, com 

oferta de educação profissional, passou-se para 119 municípios102, abrangendo todos os 27 

Territórios de Identidade, delineados, a partir da Política de Desenvolvimento Territorial da 

Bahia”, pela Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia (SEPLAN, 2015).  

Com relação à educação profissional, destaca-se, nesta pesquisa, a título de 

informação e para situar o contexto das mudanças na educação profissional, a formulação e 

operacionalização de quatro políticas voltadas para a educação profissional no governo Lula, 

a saber: os programas Escola de Fábrica, Integração da Educação Profissional ao Ensino 

Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) e Inclusão de Jovens 

(PROJOVEM). De acordo com estudiosos do campo trabalho e educação, “apesar das 

declarações favoráveis à integração entre formação básica e formação específica, a política de 

educação profissional processa-se mediante programas focais e contingentes numa travessia 

                                                                                                                                                         
disponibilizados para a sociedade por meio de inúmeras e regulares publicações eletrônicas e impressas, 
eventos e via programa semanal de TV em canal fechado. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/ 

 
102 Dados da SEC, Superintendência de Educação Profissional (SUPROF), Bahia, 2013. 
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marcada por intensos conflitos e no terreno da contradição”. (FRIGOTTO, CIAVATTA, 

RAMOS, 2005, p. 1087). 

Para a análise da política de EPT territorializada, empreendeu-se um esforço analítico, 

tomado como desafio imposto pelo próprio objeto de pesquisa, para entender o território, seja 

pela vicissitude conceitual, seja pela prática, o que recai exatamente na capacidade de 

compreendê-lo como totalidade, como construção “categorizada” de apreensão dos processos 

espaciais (a dinâmica de produção e reprodução do espaço a partir dos processos sociais, 

econômicos, políticos e culturais), ou como os processos, em seu sentido vivido, a prática, em 

sua capacidade criativa, conflitiva e concreta.  

A dicotomia entre o conceitual e o prático ou instrumental tem sua força na 

racionalização do fazer, o científico versus o técnico, ou o vivido que reflete a complexidade 

das lutas de poder, em suas formas e metamorfoses. A instrumentalidade da abordagem, ou a 

perspectiva territorial, conduz à perda do sentido conceitual do território, ficando ele restrito 

ao aspecto de intervenção ou planejamento com vistas ao desenvolvimento103, como acontece, 

geralmente, com o conceito de região.  

Numa perspectiva crítica, o território é visto como um campo de forças, uma teia, uma 

rede de relações sociais que, apesar de sua complexidade interna, define, ao mesmo tempo, 

um limite, uma alteridade: a diferença entre “nós” e os “outros”. Territórios são relações 

sociais projetadas no espaço, uma rede de relações sociais e produtivas capaz de gerar 

singularidades (SOUZA, 1995). Território, sem dúvida, é um conceito político, tanto em seu 

sentido mais acadêmico, como categoria analítica, quanto num sentido mais prático, em seu 

caráter instrumental de planejamento de políticas públicas.  

Sem a pretensão de realizar uma abordagem profunda do conceito de território como 

uma categoria analítica, a aproximação da abordagem que realizo nesta tese dialoga com 

alguns referenciais teóricos que são apresentados a seguir. Mas destaco que permaneço 

sempre em diálogo com as trilhas deixadas por Milton Santos em suas várias obras. Nesse 

particular, destaco que, para Santos (2000, p. 22), “o território em si [...] não é um conceito. 

Ele só se torna um conceito utilizável para a análise social quando o consideramos a partir do 

uso [...] quando o pensamos juntamente com aqueles atores que dele se utilizam”. 

Neste trabalho, território é assumido como resultado das relações sociais, econômicas, 

políticas e culturais, estabelecendo-se, com isso, uma teia de relações de poder dialeticamente 

                                                 
103 Entendo a perda de sentido conceitual do território em relação à instrumentalidade do território a partir da 

análise de Santos (2014b), no sentido de que o conceitual se refere à adequada gestão do território, onde a 
distribuição geral dos bens e serviços públicos seja assegurada a todos os cidadãos. 
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verticalizadas e horizontalizadas, o que expressa as racionalidades e intencionalidades dos 

sujeitos envolvidos no processo histórico de constituição e reconstituição do território. Santos 

(2014; p. 18) afirma que o componente territorial supõe, de um lado, uma instrumentação do 

território capaz de atribuir a todos os habitantes aqueles bens e serviços indispensáveis, não 

importa onde esteja a pessoa; e, de outro lado, uma adequada gestão do território, em que a 

distribuição geral dos bens e serviços públicos seja assegurada.  

Recorro também aos estudos de Bernardo Mançano Fernandres (2008) para 

contextualizar as formas de organização, as relações e as ações que acontecem no espaço 

geográfico e no território. Elas se realizam no espaço geográfico em diferentes escalas – 

subnacional, nacional, multinacional e internacional – e em todas as suas dimensões – social, 

política, econômica, ambiental, cultural. Segundo o autor, é de fundamental importância a 

compreensão acerca das disputas que se dão nos espaços e territórios, produzidas ou 

construídas pelos movimentos sociais104 e por outras organizações políticas. 

 Para Harvey (2005, p. 140), muitas teorias do imperialismo afirmam que a 

sobrevivência do capitalismo, no século XX, foi assegurada apenas pela transformação das 

relações espaciais e pela ascensão de estruturas geográficas especificas, como centro e 

periferia, Primeiro e Terceiros Mundos. O autor ainda nos provoca com a seguinte questão: 

será que há um “ajuste espacial” para as contradições internas do capitalismo? Responde a 

essa questão afirmando que: 

 

Por intermédio de mudanças e reestruturações geográficas, existem todos os tipos de 
possibilidades para protelar as crises, sustentar a acumulação e modificar a luta de classes. 
[...] as implicações das dramáticas transformações ocorridas na geografia da produção, do 
consumo e da troca por toda a história do capitalismo são, em si mesmas, merecedora de 
estudo. (HARVEY, 2005, p. 141) 

 

Ainda em Harvey (2005; p. 141), a visão política e a teoria de Marx ficaram abaladas 

pela falta de elaboração, em seu pensamento, de uma dimensão sistemática e especificamente 

geográfica e espacial. Raffestin (1993), geógrafo francês, concebe o território numa 

perspectiva marxista como produto de sujeitos sociais, Estado e organizações. Por ser 

resultado dessas relações de poder em diferentes escalas, o território é composto por malhas, 

nós e redes, o que o referido autor chama de sistema territorial, isto é, o conjunto de práticas 

                                                 
104 Na obra: “O Brasil, a América Latina e o mundo: espacialidades contemporâneas”. Os estudos de Fernandes 

(2008, p. 394-399) revelam que, até dezembro de 2006, havia 86 movimentos socioterritoriais camponeses 
atuando em todo o território brasileiro. Desses, a maior parte é de movimentos socioterritoriais que atuam em 
escalas municipais, microrregionais e estaduais e respondem por um número menor de ações, enquanto os 
movimentos que atuam em escalas regionais e nacional executam um maior número de ações. Dado disponível 
também em: www.fct.unesp.br/nera 
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espaciais – econômicas, políticas e culturais. Os interesses e as intencionalidades desses 

sujeitos territoriais evidenciam as contradições e (ou) complementaridades da ordem 

hegemônica e hegemonizada, como diria Milton Santos apud Haesbaert (2004, p. 59). 

 

O território usado constitui-se como um todo complexo onde se tece uma trama de 
relações complementares e conflitantes. Daí o vigor do conceito, convidando a 
pensar processualmente as relações estabelecidas entre o lugar, a formação 
socioespacial e o mundo. O território usado, visto como uma totalidade, é um campo 
privilegiado para a análise na medida em que, de um lado, nos revela a estrutura 
global da sociedade e, de outro lado, a própria complexidade de seu uso.  

 

Os sujeitos atribuem sentidos diferenciados ao território, na medida em que seu uso tem 

intencionalidades distintas. Portanto, enquanto os sujeitos hegemônicos, na concepção de 

Santos, veem o território como recurso econômico de realização e reprodução do capital, os 

sujeitos hegemonizados buscam a construção de estratégias que garantam sua sobrevivência 

nos lugares. Dessa forma, o próprio conceito de “território usado” associa-se à concepção de 

espaço geográfico como “um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de 

sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como um 

quadro único no qual a história se dá. ” (SANTOS, 2006, p. 63).   

Harvey (2005, p.151) afirma que a questão da formação das alianças regionais de 

classes e a instabilidade resultante do modo de produção capitalista, a dinâmica do 

capitalismo e sua “dialética interna” tendem ao desequilíbrio e, portanto, a desunir as alianças 

fomentadas inicialmente, pois é inerente ao capitalismo que, em condições de crises, as 

tensões podem se tornar espacialmente violentas. Nesse sentido, reporto-me mais uma vez a 

Harvey (2005, p. 128) para situar a problemática da educação profissional como política de 

desenvolvimento territorial e arranjos produtivos locais, considerando que não se podem 

desprezar as consequências geopolíticas da sociabilidade humana sob o modo capitalista de 

produção. Sob o capitalismo, a fonte permanente de preocupação envolve a criação das 

infraestruturas sociais e físicas que sustentem a circulação do capital. Os sistemas legal, 

financeiro, educacional e da administração pública – além dos sistemas ambientais não 

naturais, urbano e de transportes, para mencionar algumas das organizações – precisarão ser 

desenvolvidos para sustentar a circulação do capital, se for para reproduzir efetivamente a 

vida cotidiana. 
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O estudo realizado sobre a divisão social do trabalho e a divisão territorial do trabalho 

no espaço geográfico, pela abordagem do método da economia política105, realizado por 

Milton Santos (2012, p. 121), foi tomado como referência para contextualizar a economia de 

um país, pela ótica da economia política das cidades106 e da economia política da urbanização 

(Santos, 2012, p. 114), tomadas como inseparáveis para se compreender a produção das 

relações entre o econômico e o social, na divisão social do trabalho. Desse modo, é possível 

contextualizar as relações entre capital e trabalho na Bahia, dentro do Brasil, entendendo essa 

abordagem como importante, para, em seguida, fazer as conexões com as discussões sobre a 

formulação de políticas de inclusão social, na relação dialética entre o econômico e o social, 

na divisão social do trabalho no território, na produção da inclusão ou exclusão social. 

 

Como a divisão social do trabalho e a divisão territorial do trabalho dependem, em 
proporção crescente, de decisões políticas, o presente e a evolução futura das 
cidades dependem, em proporções semelhantes, do papel que, na economia, cabe aos 
atores do jogo político, segundo diferentes níveis, e da forma como, respondendo a 
essas determinações, o espaço urbano é, a cada momento, reorganizado. Esse 
mecanismo é ainda mais sensível em grandes cidades como São Paulo, em virtude 
da importância que têm no volume global da produção do país.  (SANTOS, 2012, p. 
121) 

 

 No seu estudo, Santos (2012, p. 17) analisa a posição da cidade de São Paulo como 

uma metrópole internacional do Terceiro Mundo. Apoiado na teoria da globalização ou 

internacionalização da economia pela perspectiva da divisão internacional do trabalho107, que 

“leva a uma verdadeira mundialização dos lugares”, considera que as metrópoles se tornam 

lugares complexos e são cada vez mais numerosas. “Essa mundialização dos lugares permite a 

criação de lugares especializados e de lugares complexos”. Explicita as consequências da 

globalização ou internacionalização da economia, com a divisão internacional do trabalho, na 

relação com as cidades, da seguinte forma: 

                                                 
105 Milton Santos (2012, p.  111) explicita, de modo simplificado, que, pela economia política, se realiza o estudo 

da produção do capital, do funcionamento do capital e do funcionamento do trabalho, e que esse jogo se dá 
tanto de forma espontânea como regulada, ainda que a ação do mercado e a do Estado raramente se excluam. 
Afirma que a economia política não pode prescindir do dado espacial. “O trabalho morto, sobre o qual se 
exerce o trabalho vivo, é a configuração geográfica, e os dois, juntos, constituem, exatamente, o espaço 
geográfico”.  

 
106 Uma economia política da cidade deve associar o conhecimento dos efeitos da divisão do trabalho sobre as 

condições locais do mercado – tomado em todos os seus aspectos – de modo a permitir a compreensão do que 
significam o espaço construído e suas características, como dados concretos da realização social e econômica 
e, também, como uma realidade em transformação (SANTOS, 2012, p.123). 

 
107 Milton Santos (2014, p. 145) aborda sobre a existência da mais-valia no espaço, onde se dá a divisão social do 

trabalho, o que, com a especialização geográfica da produção, engendra a valorização do capital total na escala 
da sociedade, como responsável pela massificação do capital, tendendo a aumentar as taxas de lucro e a reduzir 
o valor do trabalho. 
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A nova divisão internacional do trabalho tem, entre os necessários suportes dos seus 
atores hegemônicos, a necessidade de artificializar ainda mais o meio de vida e de 
trabalho, assim como a própria vida. Uma tecnosfera – natureza tecnicizada com 
base cientifica – e uma psicosfera – também artificializada – aparecem como 
condições sem as quais o presente momento histórico não se afirmaria. Os novos 
sistemas de objetos respondem, como dados infraestruturais, às novas necessidades 
do processo direto da produção. A conformação das mentes para a aceitação das 
novas condições de existência, a começar pela imersão no consumo, é um dado 
superestrutural essencial. (SANTOS, 2012, p. 18) 

 

 Recorri a Santos (2012, p. 90-101), que faz uma revisão da literatura especializada, 

para analisar o fenômeno da segmentação da economia urbana, no caso de São Paulo, ou seja, 

examinar como uma grande cidade exige trabalho associado, uma associação desigual de 

modos de trabalho, de tempos de trabalho, de condições de trabalho, de remuneração de 

trabalho, enfim, uma cooperação desigual. O autor se reporta a Marx para afirmar sobre a 

existência de um processo continuo, na relação entre o capital e o trabalho, que suscita, 

incessantemente, novos ramos produtivos, nos quais o capital pode ocupar diversos níveis de 

desenvolvimento. Afirma que, nos circuitos do capital, a mesma cidade acolhe tipos múltiplos 

do capital, tecnologia, organização e trabalho no seu processo produtivo, em diferentes ramos 

e dentro do mesmo ramo (SANTOS, 2012, p. 99). 

 A análise sobre a economia política das cidades realizada por Santos (2012, p. 136), 

tem sua culminância quando ele discute a questão da política social e as pressões das 

populações empobrecidas108 por melhor atenção do poder público. Alerta sobre a chamada 

“dívida social”, que é imensa, sendo quantificada pelos “déficits”, com horizonte inalcançável 

de solução nas condições atuais. “A questão é estrutural. Seu entendimento passa pela história 

social, política e territorial recente da sociedade brasileira como um todo e pelas formas de 

inserção do país na economia mundial e suas consequências internas”. (SANTOS, 2012, p. 

137). Na obra Economia Espacial, Santos (2014, p. 13) aborda o papel do planejamento como 

um instrumento do capital para o subdesenvolvimento e a pobreza. “O planejamento tem sido 

um instrumento indispensável à manutenção e ao agravamento do atraso dos países pobres, 

assim como ao agravamento ou à exacerbação de disparidades sociais”. 

 Paul Singer (1973), na obra Economia política da urbanização, analisa a migração 

nordestina para São Paulo no período de 1955-1960, com o movimento do capital industrial 

pela substituição das importações e o processo de expansão industrial do Brasil, pela 

execução do Plano de Metas do governo Juscelino Kubitschek. Os dados obtidos nos estudos 

                                                 
108 Milton Santos (2012, p. 137) argumenta sobre a urbanização corporativa onde despontam metrópoles e 

cidades corporativas, em que parcela importante dos recursos públicos se dirige a um equipamento urbano 
seletivo, do interesse da economia hegemônica e das camadas sociais hegemônicas, para tratar sobre o êxito 
das reivindicações dos grupos sociais, que vai depender das pressões corporativas. 
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de Villa (2017) informam que, em anos anteriores, dos nordestinos que migraram para o 

estado paulista nos anos de 1950 a 1952, 113.000 eram baianos.  

Com o abrandamento da seca no ano de 1953, a quantidade de migrantes baianos caiu 

para 1/3 em relação aos anos anteriores. À época, os migrantes que foram para São Paulo 

contaram com o financiamento do governo baiano. Paul Singer (1973), em seu texto 

“Migrações internas: considerações teóricas sobre o seu estudo”, afirma que a criação de 

desigualdades regionais pode ser encarada como o motor principal das migrações internas que 

acompanham a industrialização, nos moldes capitalistas. 

 Pochmann (2006, p. 109) analisa as posições sobre o que se tem debatido quanto aos 

rumos da economia nacional e afirma que o debate tem sido muito difuso, com a combinação 

de posições inexperientes, mal-intencionadas, românticas, vanguardistas e realistas. Na sua 

análise sobre a política macroeconômica, ele diz que o Brasil não rompe com a tendência de 

estagnação do setor produtivo da economia nacional, e que o modelo adotado na condução da 

política macroeconômica, nos últimos 25 anos, não tem atuado sobre o foco central dos 

desajustes das finanças públicas. Afirma que o regime cambial e os altos juros, responsáveis 

diretos pelo déficit público, não são atacados. (POCHMANN, 2006, p. 129).  

O autor relaciona os problemas macroeconômicos no país – pela estagnação 

econômica e pelo serviço da dívida, que sustentam o ciclo da financeirização da riqueza com 

base na redução do gasto social – às políticas sociais e à questão social, como forma de 

subordinação delas ao desempenho econômico. Faz a crítica à supremacia das medidas de 

caráter compensatório, que ganham maior importância, deixando em segundo plano o sistema 

de proteção social universal. Conclui afirmando que os efeitos sociais são perversos para a 

população e que “sem a reversão do modelo econômico atual, as oportunidades de inclusão 

social tendem a ser diminutas, incapazes de permitir que o futuro seja de esperança e de 

justiça social” (POCHMANN, 2006, p. 130). 

Especificamente, quanto à problemática da necessidade de políticas de inclusão social, 

Pochmann (2004) apresenta os resultados e a avaliação de políticas sociais para a inclusão 

social adotadas em São Paulo no período de 2001 a 2004. Segundo ele, “o que foi feito serve 

como indicativo das diretrizes necessárias para se fazer política social no Brasil. Diz que a 

política social “deve saltar por sobre o abismo existente entre burocratas e beneficiários” 

(POCHMANN, 2004, p. 11).  

Na obra Políticas de inclusão social, ele elenca os nove programas sociais como 

estratégia para a inclusão social, os quais, segundo ele, são programas integrados e articulados 

entre si. Trata-se de um movimento contrário à prática predominante das políticas sociais no 
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Brasil, cuja estratégia foi a de “operar desde o início com critérios universais, objetivando dar 

acesso a todos que atendam aos critérios legais de inserção nos programas” (Pochmann, 2004, 

p. 19). É importante destacar que a maioria dos programas destinados à inclusão social 

realizados em São Paulo e analisados pelo autor estão direcionados para a inclusão dos 

beneficiários na corrente econômica.  

 Considerando ainda a problemática da inclusão e exclusão social, a relação com o 

Estado e os setores formais e informais da economia, reporto-me a Elmar Alvater (2010) por 

sua densa análise acerca das crises históricas do desenvolvimento do capitalismo. Embora 

não haja a possibilidade, nesta tese, para o aprofundamento dessa questão, considero 

importante contextualizar para, em seguida, fazer os nexos com as discussões do autor. Ele 

estuda desde o capitalismo do pós-guerra de 1945 e a necessidade de implantação do Estado 

de Bem-Estar na Europa pelas políticas keynesianas, passando pela crise provocada pelo 

petróleo, que o autor denomina como “crise lubrificada pelo petróleo” (Alvater, 2010, p. 

147)109, ao referir-se à relação entre os ciclos, crises e catástrofes provocados pelo 

capitalismo e pelo neoliberalismo, para afirmar que o crescimento da desigualdade social, 

em escala global, se dá pela globalização da economia, o que vai gestar as alternativas da 

subsunção real do trabalho ao capital.  

 A referência que faço à obra do autor, neste momento da tese, vincula-se justamente 

com a sua discussão sobre o trabalho por dentro do setor informal da economia, que 

“cumpre a função de uma espécie de “esponja” para todos aqueles trabalhadores que se 

tornaram ‘supérfluos’ com a concorrência global das localizações.” (Alvater, 2010, p. 294). 

Dentre as análises realizadas por Alvater (ibidem), destaco a afirmação de que o setor 

informal contribui para uma solução, de fato, da crise de mercado de trabalho, pois produz – 

apesar das discriminações consideráveis impostas pelo Estado – um grande efeito na 

produção de emprego. 

 

O acesso ao mercado é relativamente simples, o investimento de capital é reduzido, 
a técnica empregada é simples, a intensidade do trabalho, portanto, é elevada, e os 
salários são baixos. [...] o elevado efeito empregador do setor informal assenta no 
fato de que pequenas empresas (locais), que não seriam competitivas caso 
observassem os padrões sociais e ecológicos, devendo, por conseguinte, desaparecer 
do mercado, compensam a sua deficiente competitividade com a hiperexploração da 
mão de obra seja no tocante aos salários ou no tocante às medidas preventivas de 
acidente e a definição da jornada de trabalho. [...] o setor informal é, portanto, uma 
espécie de absorvente de choques da globalização. (ALVATER, 2010, p. 295) 

                                                 
109Filosofo marxista e cientista político, professor de ciência política na Universidade de Berlim desde 2004, 

crítico da política econômica, da globalização e do capitalismo. Atualmente é membro da Associação pela 
Tributação das Transações Financeiras em Apoio aos Cidadãos e do Fórum Mundial Social. 
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 Ele se reporta ainda ao Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD) 

que define a triangulação entre desenvolvimento humano, segurança humana e direitos 

humanos como o campo no qual a globalização pode ser dimensionada no interesse das 

pessoas. Essa triangulação recorta diversos planos de significados, de acordo com Alvater 

(2010), a saber: 

 

Os direitos humanos são universais, e irrevogáveis e também não relativizáveis. Já a 
segurança humana pode ser produzida sob condições históricas, culturais e 
econômicas distintas. Mesmo que os direitos humanos incluam os direitos sociais 
(“segunda” e “terceira” geração dos direitos humanos), não abrangem todas as 
dimensões da segurança humana colocadas em risco pelas incertezas que surgem no 
decorrer das transformações globais. A concepção de segurança humana “precede”, 
portanto, de certo modo, a dos direitos humanos, pois a perda da segurança humana 
pode levar à violação dos direitos humanos, pois estes perdem o seu substrato 
material. Só quando a segurança apoia a defesa dos direitos humanos o 
desenvolvimento adquire um “semblante humano”. Só quando a segurança alimentar 
está garantida o direito humano à vida digna não é uma proclamação vazia. 
(ALVATER, 2010, p.300) 

 

Afirma que o terceiro setor sem fins lucrativos é constituído de experiências 

econômicas que existem na Europa e em outros continentes, por meio de cooperativas, grupos 

de autoajuda, fundações de utilidade pública, redes de troca, instituições de microcrédito etc., 

“que não se deixam orientar pelo princípio individualista da equivalência, mas pelo princípio 

coletivo da solidariedade, por uma ‘horizontalidade deliberativa’ de todos os envolvidos”. 

Analisa o caso brasileiro, em que, desde antes dos anos 2000, a Associação Nacional dos 

Trabalhadores em Empresas de Autogestão e Participação Acionária (ANTEAG) assumiu 

tarefas nos setores de ensino, consultoria e defesa dos interesses diante do governo, dos 

sindicatos e na esfera pública.  

Destaca que o governo Lula reconhece a necessidade de integração dos trabalhadores 

informais e dos excluídos quando nomeia Paul Singer como encarregado da política de 

economia solidária no país, avaliando que “o Estado nacional soberano reconhece os setores 

constituídos pela soberania popular como alternativas e não os combates” (Alvater, 2010, p. 

311-313). Ainda sobre a análise da economia solidária no caso brasileiro, reporta-se a 

Bernardo Mançano Fernandes (2005), para afirmar que a economia solidária é obra dos 

movimentos sociais no seu empenho para reapropriar o espaço e o tempo. Por isso, esses 

movimentos também podem ser chamados de “movimentos socioterritoriais” (ALVATER, 

2010, p. 303). 

Paul Singer (2001), em defesa da economia solidária, a define como diferentes tipos 

de “empresas” ou associações voluntárias com o fim de proporcionar a seus associados 



152 

benefícios econômicos. Essas empresas surgem como reações a carências que o sistema 

dominante se nega a resolver. A mais importante dessas carências é, sem dúvida, a própria 

pobreza, que, via de regra, decorre da falta de oportunidade de participar do processo de 

produção social.  

 

Os pobres são pobres porque foram colocados à margem das empresas que 
produzem a parte principal da riqueza social. Sobrevivem de transferências públicas 
(aposentadorias, pensões, cestas básicas ou green stamps, merenda escolar etc.), de 
transferências privadas (obras caritativas) ou do exercício de trabalhos que não 
exigem quase capital ou qualificação profissional: serviços domésticos remunerados, 
biscates, venda de bens ou serviços na rua sendo os serviços muitas vezes uma 
mistura de extorsão com mendicância, como a guarda de carros na rua etc. A 
cooperativa de produção, talvez a mais importante das empresas solidárias, surge 
muitas vezes como defesa contra a ameaça da pobreza. Empresas capitalistas em 
vias de falir são assumidas pelos seus trabalhadores, que integralizam o capital com 
seus créditos trabalhistas e, naturalmente, as reorganizam como empreendimentos 
autogestionários. A outra origem importante das cooperativas de produção é a 
cooperativa de consumo. Esta surge como reação à exploração sofrida pelos pobres 
nas mãos do comércio varejista, na época da 1ª Revolução Industrial. Com o seu 
crescimento, o cooperativismo de consumo suscita o de produção, oferecendo a este 
um mercado preferencial. (SINGER, 2001, p. 106) 

 

Como política pública do governo federal, da Secretaria Nacional de Economia 

Solidária, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, criada em 2003, as ações de 

economia solidária – como estratégia de inclusão produtiva do Plano Brasil sem Miséria, 

vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social – são definidas como ações de autogestão 

que contribuem para a redução da miséria e da desigualdade no país. Entre 2011 e 2014, 

alcançaram 241 mil pessoas e apoiaram 11 mil empreendimentos econômicos solidários com 

pessoas em situação de pobreza extrema, como alternativa de geração de trabalho e renda e 

inclusão social na corrente econômica.  

Sobre a problemática da formulação de políticas públicas que visam a minimizar os 

efeitos da exclusão social, recorro aos dados do governo federal, que informam estar a 

economia solidária presente em 2,4 mil municípios nos últimos quatro anos, a maioria situada 

na região Nordeste110, onde há o maior percentual de pessoas em extrema pobreza no Brasil. 

Outro dado disponibilizado pelo governo federal é que o número de programas de economia 

solidária tem aumentado no país, com tipos de empreendimentos diversificados: bancos do 

povo, empreendedorismo popular solidário, capacitação e centros populares de 

comercialização. Destaca que, em 2014, houve parcerias com a população de rua para a 

                                                 
110 Disponível em: http://www.secretariadegoverno.gov.br/iniciativas/internacional/fsm/eixos/inclusao-

social/economia-solidaria. 
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execução de ações voltadas para a inclusão socioeconômica de quatro mil pessoas nas regiões 

metropolitanas.  

Considero relevante trazer a abordagem da economia solidária como política pública 

na cena econômica, para destacar os estudos de Barbosa111 (2007) professora do Serviço 

Social da UERJ. A partir do método da economia política de Marx, com as categorias do 

materialismo histórico-dialético, ela argumenta em defesa da tese sobre as redefinições das 

relações de trabalho na sociedade brasileira atual, que impõem ao Estado um conjunto de 

iniciativas e o desenvolvimento de novas políticas públicas, associadas ao enfrentamento da 

informalidade, no campo do empreendedorismo, entre as quais estão as cooperativas de 

Economia Solidária, que seguem na tendência de geração de renda e ressignificação do 

trabalho no Brasil. O estudo aborda a relação entre a desocupação, a baixa qualidade dos 

empregos e a desproteção social como fatores da crise capitalista que fizeram emergir práticas 

amenizadoras do não assalariamento para a subsistência de trabalhadores desempregados. 

Para Barbosa (2007, p. 195), a ressignificação do trabalho na política pública da 

economia solidária não significa que o governo Luiz Inácio da Silva abdicou das conquistas 

sociais quanto ao direito à proteção social e ao trabalho, mas descaracteriza-se o sentido 

político com a ressignificação de elementos fundamentais da tradição da luta dos 

trabalhadores, especificamente quanto à proteção social como mediação, no processo de 

produção e reprodução social, que é investida de outro significado. Argumenta sobre a 

despolitização da relação entre Estado e sociedade em função dos desdobramentos da 

estratégia de implementação de políticas de trabalho pelo viés do empreendedorismo. 

Em sua análise sobre a economia solidária como expressão da prática da informalidade 

ou do trabalho não assalariado, como tendência que se torna essencial ao sistema capitalista, 

na relação com a proteção social, afirma que: 

 

Trata-se da negação de um sistema único para o trabalho. Assume-se a naturalização 
da fragmentação e a heterogeneidade do trabalho. Reconhecem-se as variadas 
atividades informalizadas com que os trabalhadores vão preenchendo a vida como 
subsistência e, no caso, associadamente, com vinculação dessas atividades em 
coletivos de produção. Ou seja, reconceitua-se a perspectiva do trabalho, firmando-a 
como possibilidade de ocupação em cooperativas e associações, não só em empresas 
ou autonomamente. Mais que isso, aponta-se esta como a opção para qualificar o 
trabalho informal em termos de produtividade, aumento de renda e proteção social. 
Assim, a economia solidária seria a possibilidade de redenção do espirito do 
trabalho informal que sempre marcou a história trabalhista do país e que cresce 
estruturalmente nos últimos tempos. (BARBOSA, 2007, p. 195)  
 

                                                 
111 Rosangela Nair de Carvalho Barbosa. Assistente Social que recebeu o Prêmio Capes de 2005 como a melhor 

tese de doutorado na área do Serviço Social no Brasil. 
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Faço um elo com a problemática da exclusão social, destacando a abordagem que é 

analisada por Mike Davis (2006, p. 175-176), no que ele classifica como “humanidade 

excludente”. Segundo essa abordagem, as cidades se tornaram “o depósito de uma população 

excedente que trabalha nos setores informais de comercio e serviços, sem especialização, 

desprotegida e com baixos salários. O crescimento desse setor informal, é resultado direto da 

liberalização”. Afirma que essa realidade do trabalho informal da classe trabalhadora, 

desprovida de reconhecimento e de direitos, tem importantes antecedentes históricos. Em sua 

análise, a economia urbana informal112 transformou-se num espetáculo avassalador de 

competição da informalidade.   

Afirma ainda que tal fenômeno, em algumas centenas de milhares de cidades no 

mundo, é decorrente da “escassez estrutural de empregos formais – o desemprego 

permanente.” Apresenta dados sobre o crescimento do emprego informal, afirmando que seu 

crescimento se dá duas a cinco vezes mais depressa que o do emprego formal. Com isso, a 

década de 1980 “inverteu as posições estruturais relativas, promovendo a busca informal da 

sobrevivência como novo meio de vida primário da maioria das cidades do Terceiro Mundo” 

(DAVIS, 2006, p. 178).  

O setor informal, quase com certeza, pode ser considerado um museu vivo da 

exploração humana113 (ibidem, p. 185). Nos seus estudos, afirma: 

 

A partir de 1980, a informalidade econômica voltou com força total, e a equação que 
iguala marginalidade urbana e marginalidade ocupacional tornou-se irrefutável e 
avassaladora: os trabalhadores informais, de acordo com as Nações Unidas, 
constituem cerca de dois quintos da população economicamente ativa do mundo em 
desenvolvimento. Na América Latina, acrescenta o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), a economia informal emprega atualmente 57% da força de 
trabalho e oferece quatro de cada cinco novos “empregos”. (DAVIS, 2006, p. 177) 

                                                 
112 Afirma que a maioria dos empregos existentes nas médias e pequenas cidades está no setor informal: 

barraquinhas de comida e restaurantes, salões de beleza e barbearia, ateliês de costura ou lojinhas. Embora 
esses empregos no setor informal tendam a fazer uso intensivo de mão de obra e possam absorver número 
significativo de trabalhadores, questiona-se sua eficiência econômica e o seu potencial produtivo (DAVIS, 
2006, p. 177). “O excedente de mão de obra, transformado em ‘empreendedores’ informais, costuma ser 
espantoso” (DAVIS, 2006, p. 182). 

 
113 No posfácio do livro Planeta Favela, Ermínia Terezinha Menon Maricato, professora titular de Arquitetura e 

Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da USP, afirma que Mike Davis oferece uma 
contribuição para desvendar a desconhecida e gigantesca escala de favelização e de empobrecimento das 
cidades do Terceiro Mundo. Torna-se cada vez mais difícil ignorar o tratamento dado pelas agências 
internacionais de desenvolvimento, especialmente o FMI, que impôs os Planos de Ajustes Estruturais (PAE) 
cruciais para a explosão da pobreza. “O desastre promovido pela globalização neoliberal, com o 
aprofundamento da desigualdade, esbarra na cortina intransponível de uma hegemonia criada pelo mercado 
financeiro que subordina mentes e bolsos nas universidades, na mídia, etc. [...] com especial ênfase pelos 
ativistas neoliberais que trabalham em órgãos do governo (cujos exemplos mais radicais estão nos Bancos 
Centrais e nos Ministérios e Secretarias de Fazenda), que seguem, às cegas, a cartilha do Consenso de 
Washington” (DAVIS, 2006, p. 209-210). 
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 Recorro à analise realizada por José de Souza Martins (2012, p. 9) sobre o fato de que 

o desenvolvimento econômico, no Brasil, gera um desenvolvimento social muito aquém de 

suas possibilidades, para explicar a exclusão social pela lente das “ásperas irregularidades do 

tecido social”.  

Segundo Martins:  

 

O desenvolvimento econômico no Terceiro Mundo e como ocorre no Brasil nega-se 
na perversidade das exclusões sociais que dissemina. Compromete profundamente a 
sua própria durabilidade e, de alguma forma, abre o abismo da sua própria crise. 
Tudo de sensato e fundamentado que se fizer e propuser no sentido de acelerar a 
inclusão social e política das populações pobres no processo de desenvolvimento 
econômico, para com ele compatibilizar o ritmo do desenvolvimento social, será 
historicamente bem-vindo. Tanto no âmbito do Estado e das políticas públicas 
quanto no âmbito da sociedade civil. (ibidem) 
Não se trata apenas de gerir distribuição de renda, como pensam muitos que se 
deixaram fascinar pelo economicismo ideológico produzido pela mesma economia 
iniqua causadora da pobreza que condenamos. Trata-se da distribuição equitativa 
dos benefícios sociais, culturais e políticos que a sociedade contemporânea tem sido 
capaz de produzir, mas não tem sido capaz de repartir. A questão é muito mais 
social do que econômica. (MARTINS, 2012, p. 10) 

 

Da extensa e aprofundada analise sobre a categoria exclusão social empreendida por 

Martins (2012) – que não tenho a intenção de detalhar nesta pesquisa –, destaco a afirmação 

do autor sobre a inutilidade de se tentar encontrar uma identidade para o capitalismo e um 

diagnóstico para as suas irracionalidades na categoria “exclusão”. “No entanto, é útil refletir a 

respeito do que é o capitalismo nos dias de hoje a partir da intuição política e social do 

homem comum, de que vivemos numa sociedade que visivelmente descarta e secundariza as 

pessoas.” (MARTINS, 2012, p. 19). 

Em outra obra, Martins (2011, p. 107) analisa a aliança entre o capital e a propriedade 

da terra no Brasil como uma aliança do atraso. Analisa o movimento histórico – desde a 

abolição da escravatura, a Revolução de 1930, até a “experiência reformista e transformadora 

do governo Kubitschek” – que foi empreendido pelas elites brasileiras do nordeste e sudeste, 

ao protagonizaram as transformações sociais, adaptarem-se e inovarem nos limites das 

circunstâncias. Reporta-se às diferenças regionais do Brasil e à criação da Sudene para situar 

o confronto protagonizado entre as elites regionais na relação de interesses entre 

modernização e o atraso, no projeto de desenvolvimento econômico e de modernização da 

sociedade brasileira. Prossegue sua análise em direção ao trabalho, à classe trabalhadora e às 

lutas sociais que são travadas frente às oligarquias latifundiárias no Brasil. 
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A interpelação da literatura especializada, dos teóricos que estudam a questão da 

dialética da inclusão e exclusão social, relacionada com a pesquisa empírica buscou responder 

a uma das questões da pesquisa, sobre em que medida as demandas setoriais interferem na 

política de educação profissional técnica (EPT) e, consequentemente, na formação dos 

trabalhadores de nível médio, e que relações existem entre a EPT e essas demandas, para a 

“inclusão social” por meio do trabalho e geração de renda, face à promessa dessa perspectiva 

pela política de EPT da Bahia. 

 Contextualizo o semiárido baiano em analogia à análise sociológica realizada por 

Ianni (2004, p. 322), acerca da configuração geográfica do Brasil a partir da década de 1940, 

com o início da industrialização. Diz Ianni (ibidem) “O pais agrário transforma-se em 

industrial, sem perder a cara agrícola. Tudo se urbaniza, aos poucos ou de modo abrupto, sem 

perder o jeito rural”. É essa a configuração do semiárido baiano, um território urbano-rural.  

Estudos recentes realizados por Dambrós e Arl (2015) sobre o desenvolvimento local 

sustentável, especificamente sobre grupos e comunidade rurais nos estados do Paraná e Santa 

Catarina desde 2002, problematizam a possibilidade de esse desenvolvimento se realizar em 

municípios com características rurais. Os autores tratam da presença do capitalismo no campo 

brasileiro por intermédio de um Estado a serviço do capital e analisam políticas de extensão 

rural, denominada de “nova ATER114”, mas ainda presa às velhas práticas do extensionismo 

convencional. 

Segundo Marx e Engels (1848), a burguesia submeteu o campo à dominação da 

cidade. Criou cidades enormes, aumentou num grau elevado o número da população urbana 

face à rural, e, deste modo, arrancou uma parte significativa da população à idiotia 

[Idiotismus] da vida rural. Assim como tornou dependente o campo da cidade, [tornou 

dependentes] os países bárbaros e semibárbaros dos civilizados, os povos agrícolas dos povos 

burgueses, o Oriente do Ocidente. (MARX E ENGELS, 1848). 

 Bernardo Mançano Fernandes (2007) afirma que, no âmbito das políticas públicas, o 

território se transforma num conceito que é usado como instrumento de controle social para 

subordinar comunidades rurais aos modelos de desenvolvimento apresentados pelas 

transnacionais do agronegócio, ainda que, em suas diferentes acepções, o território sempre 

fosse estudado a partir das relações de poder, do Estado ao capital, e diferentes sujeitos, 

instituições e relações. Na essencialidade do conceito de território estão seus principais 

atributos: totalidade, multidimensionalidade, escalaridade e soberania. Portanto, é impossível 

                                                 
114 Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) é a política realizada pelo Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA) junto à população do campo e aos produtores rurais. 
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compreender o conceito de território sem conceber as relações de poder que determinam a 

soberania (MANÇANO FERNANDES, 2007, p. 5). 

 O autor dá ênfase à relação entre os territórios como espaço de governança e como 

propriedades. Cada território é uma totalidade. Essa relação entre governança e propriedades é 

determinada por políticas de desenvolvimento; portanto, quem determina a política define a 

forma de organização dos territórios, relacionando sempre a dimensão política com todas as 

outras dimensões: social, ambiental, cultural, econômica etc. (MANÇANO FERNANDES, 

2007, p. 5). 

Contextualizo e destaco algumas peculiaridades regionais do Território de Identidade do 

Semiárido Nordeste II115, que foi o lócus da pesquisa. Aproveito para apresentar a 

representação gráfica do mapa da região na Figura 3, a seguir, e também elencar alguns 

elementos espaciais, sociais e culturais da localidade.                                         

 

Figura 3 - Território de Identidade do Semiárido Nordeste II 

 
Fonte: Secretaria da Cultura do Estado da Bahia. 
 
 

                                                 
115 Disponível em: https://conferenciadecultura.wordpress.com/2011/09/30/territorio-de-identidade-semiarido-

ne-II/. Acesso em 09/12/2017. 
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Os estudos de Serpa (2015, p. 9)116 sobre os territórios da Bahia mostram como as 

especificidades da conjuntura espaço temporal, no período de 2010-2014, e as relações 

existentes entre cultura e poder se articularam para a implementação da política 

territorializada. Explicitam que a abordagem sociocultural adotada para o conceito de região 

na Geografia interliga fatores econômicos com os sistemas de valor, tradições e organização 

social. A partir desse pressuposto, buscou analisar de que modo municípios, cidades e regiões 

(ou territórios) são articulados como escalas de abordagem numa arena política que coloca a 

cultura no centro de um processo de regionalização institucional do território estadual 

(SERPA, 2015, p. 10). 

De acordo com a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SECULT), o Território de 

Identidade Semiárido Nordeste II abriga uma população total de 412.473 habitantes, dos quais 

mais de 57% vivem na área rural. Abrange uma área de 16.056,70 Km² e é composto por 18 

municípios: Adustina, Antas, Banzaê, Cícero Dantas, Cipó, Coronel João Sá, Euclides da 

Cunha, Fátima, Heliópolis, Jeremoabo, Nova Soure, Novo Triunfo, Paripiranga, Pedro 

Alexandre, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal, Santa Brígida e Sítio do Quinto. Desses, 

apenas três municípios têm taxas de urbanização superior a 50%: Cícero Dantas (51,07%), 

Ribeira do Pombal (54,86%) e Cipó (66,69%). A incidência de pobreza é bastante elevada, 

superior a 40% em 16 dos 18 municípios do Território. Coronel João Sá apresenta a 

população mais vulnerável sob esse aspecto, com 56,67% da população vivendo abaixo da 

linha da pobreza. Em termos de renda per capita, Pedro Alexandre apresenta o índice mais 

baixo: R$ 2.234,00. A renda per capita do Território é de R$ 3.836,70, bastante inferior à da 

Bahia (R$ 6.455,00) e à do Brasil (R$ 11.648,40). 

Quanto à identidade cultural, afirma-se que existem muitos elementos de identidade 

cultural do Semiárido NE II. Dentre eles, podem-se destacar os imóveis históricos da metade 

do século XX preservados e outros tombados, como Igreja da Santíssima Trindade, no 

povoado de Massacará, em Euclides da Cunha e a Praça Municipal de Caldas de Cipó. Outros 

patrimônios merecem destaque, como a Capela de São Jorge, a Capela de São Gonçalo, a 

Casa do Beato Pedro Batista, o Museu Pedro Batista, a Casa do Beato Zé Vigário e a Via 

Sacra, um conjunto de quatorze capelas, edificadas sobre rochas, com uma distância de cem 

                                                 
116 Nesse livro, que resultou de pesquisas e levantamentos de grupos vinculados ao Departamento de Geografia 

da Universidade Federal da Bahia, em torno das políticas de desenvolvimento territorial e cultural, 
implementadas a partir de 2007 no estado da Bahia, afirma-se que uma nova regionalização institucional 
denominada território de identidade recortou as novas regiões do estado, priorizando aspectos sociais e 
culturais (SERPA, 2015, p. 9). 
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metros separando uma da outra. Essas capelas representam as 14 estações da Via Crucis da 

Paixão de Cristo.  

 Quanto ao patrimônio artístico, histórico e da cultura popular existem, no território os 

Grupos de Capoeira, Folia de reis e Banda de Pífanos, Dança dos São Gonçalo, quadrilha 

junina, trovadores e repentistas e dança nordestina. Algumas cidades têm Filarmônicas. 

Festas, Micaretas e Cavalgadas. Eventos de axé, carnavais fora de época e cavalgadas são 

uma constante no Semiárido. Em quase todas as cidades do Semiárido, existem grupos de 

teatro, mas Euclides da Cunha se destaca por ter cerca de 100 atores em atividade. Existem 

muitas comunidades remanescentes de quilombolas no Semiárido, embora poucas sejam 

reconhecidas. Destaca-se a comunidade do povoado de Betânia, em Cícero Dantas, que já 

desenvolve atividades específicas de dança e de teatro. 

É importante destacar que, nas “abordagens territoriais”, especificamente nas 

enfatizadas pelos documentos oficiais, predominam análises da dimensão econômica e da 

dimensão social, numa acepção de território como uma unidade geográfica determinada, 

quase sempre, como espaço de governança. A definição de “território” por órgãos 

governamentais e agências multilaterais não considera as conflitualidades dos diferentes tipos 

de territórios contidos num determinado projeto de desenvolvimento territorial (MANÇANO 

FERNANDES, 2007, p.4). 

 

Ao se ignorar propositalmente os distintos tipos de território, perde-se a 
multiescalaridade, porque estes territórios estão organizados em diversas escalas 
geográficas, desde a local até a escala internacional. O conceito de território passa a 
ser instrumentalizado para atender aos interesses de instituições e expressa então sua 
mais cara propriedade: as relações de poder. Por essa razão, parece-nos que a 
multidimensionalidade, embora presente na significação do conceito de território em 
muitos artigos e documentos, não se realiza, porque implicaria a socialização das 
tomadas de decisão. Assim também a multiescalaridade é completamente 
desprezada, porque significaria reconhecer os territórios das diferentes classes 
sociais. (MANÇANO FERNANDES, 2007, p. 4-5) 

 

Com a discussão sobre o território e a partir dos aportes teóricos que analisam a 

reprodução e a realização do capitalismo no espaço geográfico, surge a provocação para se 

pensar sobre a seguinte situação: se, no território baiano, há o predomínio de 43% do clima 

semiárido, essa realidade, em certa medida, nos provoca a refletir, ainda que brevemente, 

acerca  do desenvolvimento de territórios agrários sob o modo de produção capitalista, como 

mote para debater as políticas de educação profissional em municípios com características 

rurais.  



160 

Especificamente, em tais municípios, como é o caso de Ribeira do Pombal, são 

ofertados cursos técnicos em diferentes eixos tecnológicos, tais como: Produção de Alimentos 

(Agropecuária, Agroecologia), Ambiente e Saúde117 (Enfermagem, Analises Clinicas), Gestão 

e Negócios118 (Administração e Cooperativismo), dentre outros. O campo empírico revela, 

por meio do Projeto Político Pedagógico (PPP), que a formulação da política territorial como 

indutora do desenvolvimento local coloca a educação profissional técnica de nível médio, em 

todas as suas modalidades, como estratégica, no sentido de “orientar a oferta formativa em 

benefício da consolidação, do desenvolvimento, e do fortalecimento dos arranjos produtivos 

sociais e culturais, identificados com base no mapeamento das potencialidades locais e 

regionais. ” (CETEP/ PPP, 2015, p. 9).119  

Dos estudos realizados até aqui, relaciono a concepção de inclusão social, como direito 

a uma educação profissional não alienadora, para além da materialização de práticas sociais 

que reiteram a supremacia do trabalho como mercadoria, nas suas formas de emprego, ou 

trabalho flexível, como trabalho com vínculos precários, ou empreendedorismo, ou mesmo 

trabalhos informais. A não alienação supõe desvendar e rejeitar as concepções que tomam 

forma e penetram na consciência do sujeito egresso da educação profissional, particularmente 

a crença de que tornar-se um trabalhador empregável é sua responsabilidade e que também é 

sua a responsabilidade por não estar empregado. Além disso, tais concepções transferem aos 

sujeitos as responsabilidades pelas consequências de um modo de produção gerador 

instabilidades e incertezas na reprodução da vida social e na garantia das condições de 

manutenção da existência material dos trabalhadores. 

A inclusão social – como prática política e social e como luta pelos direitos sociais 

fundamentais, pela direção da sociedade política que considere a supremacia da existência 

humana com condições decentes de vida – se faz necessária e precisa ser disputada pela classe 

trabalhadora no sentido de dirigir o rumo e dar outro sentido àquilo que a perspectiva 

hegemônica dissemina como a única via para uma determinada inclusão social: aquela sob os 

                                                 
117 São nove os cursos vinculados ao eixo Ambiente e Saúde: Técnico em Agente Comunitário de Saúde, 

Técnico em Análises Clínicas, Técnico em Biotecnologia, Técnico em Controle Ambiental, Técnico em 
Enfermagem, Técnico em Gerência em Saúde, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Nutrição e Dietética e 
Técnico em Saúde Bucal.  

 
118 São 11 os cursos técnicos vinculados ao eixo Gestão e Negócios: Técnico em Administração, Técnico em 

Comércio, Técnico em Contabilidade, Técnico em Cooperativismo, Técnico em Logística, Técnico em 
Recursos Humanos, Técnico em Secretariado, Técnico em Serviços de Condomínio, Técnico em Serviços 
Públicos, Técnico em Transações Imobiliárias e Técnico em Vendas. Disponível em: 
http://escolas.educacao.ba.gov.br/educacaoprofissional/centrosunidades/eixostecnologicoscursosofertadosAces
so em 26.11.15. 

  
119 Projeto Político Pedagógico (PPP) do CETEP, Semiárido Nordeste II, revisado em 2015. 



161 

ditames do capitalismo. Considero que é possível a educação escolar alcançar, na proposta 

político pedagógica e na sua prática pedagógica, a perspectiva da formação humana que 

interessa à classe trabalhadora.  

Também merece destaque outra finalidade da EPT expressa no PPP (2015), por 

articular-se com a política de desenvolvimento territorial: a de estimular o cooperativismo e o 

desenvolvimento científico e tecnológico e desenvolver a educação profissional e tecnológica 

como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e 

tecnológicas que atendam às demandas sociais e às peculiaridades regionais. 

 

 

2.1 O contexto da expansão da oferta de cursos e da matricula na Educação Profissional 

de Nível Médio na Bahia entre o período de 2007 a 2014 na rede pública estadual, 

com as demandas setoriais: aproximação com outras políticas públicas matriciais de 

geração de trabalho e renda  

 

 

A necessidade da expansão da educação profissional no Estado da Bahia encontrou 

uma conjuntura favorável constituída pela existência, no âmbito do governo federal, da 

existência de uma política de financiamento da EPT por meio do Programa Brasil 

Profissionalizado. Havia limites impostos a essa expansão, com a impossibilidade da 

universalização dessa modalidade de ensino em razão dos desafios, que se tornavam 

obstáculos a serem enfrentados, dentre os quais a possibilidade de uma concorrência dessa 

modalidade de educação básica com o próprio ensino médio regular ofertado na rede pública. 

Ainda dentre esses desafios havia a necessidade de contratação de profissionais docentes no 

quadro permanente para a EPT, e do financiamento para a estruturação das unidades escolares 

com provimento da adequada infraestrutura para o permanente funcionamento e manutenção 

dos cursos técnicos. Esse conjunto de óbices configurou a direção da expansão da rede 

estadual da educação profissional no estado, vinculando-a com o modelo e a lógica do 

planejamento territorial.  

Neste contexto, decidiu-se pela implantação de Centros Territoriais de Educação 

Profissional (CETEP) e de Centros Estaduais de Educação Profissional (CEEP) para 

acomodar os eixos tecnológicos que pudessem atender à vocação local nas 27 (vinte e sete) 

nas cidades-polo do estado. “A decisão foi pela implementação de centros territoriais que 

tivessem capacidade de aderência quantitativa e qualitativa nos territórios a partir dos eixos 
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tecnológicos e dos cursos que seriam ofertados nas cidades-polo, de acordo com o dinamismo 

econômico local”. (GESTOR A). 

Melo (2017, p.133), em seu estudo sobre o planejamento governamental a partir da 

criação da institucionalidade dos territórios de identidade na Bahia, discute sobre a 

propositura de uma nova escala de atuação intersetorial que se materializou com a 

verticalização da relação entre o Estado da Bahia e a União, por meio do planejamento estatal. 

Esse planejamento se vinculou às políticas de ordenamento e desenvolvimento territorial, em 

consonância com as políticas formuladas em escala nacional, a saber: a Política Nacional de 

Ordenamento Territorial (PNOT), no âmbito do Ministério de Integração Nacional (MI), 

articulada pela Secretaria de Desenvolvimento Regional; a Política de Desenvolvimento Rural 

Sustentável, construída na esfera da Secretaria de Desenvolvimento Territorial, mais 

especificamente pela Política Nacional de Desenvolvimento dos Territórios Rurais 

(PRONAT), no âmbito dos Programas Territórios Rurais e Território de Cidadania, 

desenvolvidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). De acordo com Melo 

(2017), tais programas sustentariam, em escala nacional, a transversalização das políticas de 

combate à pobreza, como o programa Fome Zero, o qual, posteriormente, desdobrou-se no 

Programa Bolsa Família, localizado no campo do Ministério do Desenvolvimento Social.  

Salienta esse autor que o debate sobre a territorialização das políticas e a construção de 

uma intersetorialização para o combate à pobreza extrema não estava circunscrito a esses 

ministérios, pois tais temas também ocupavam os espaços do Ministério do Meio Ambiente e 

todos os demais, coordenados pela Casa Civil, em escala nacional. Esses programas 

colocariam em tela a necessária territorialização das políticas como elemento de priorização 

da ação do Estado brasileiro, tanto em escala nacional como na relação interfederativa entre a 

União, os Estados e os Municípios. 

 

A intersetorialização, impulsionada pela tematização da pobreza no interior do 
planejamento do Estado brasileiro, colocaria, no centro do debate das políticas sociais, as 
questões das múltiplas desigualdades historicamente negligenciadas, na formulação de 
planos de médio e longo prazo pelo Estado brasileiro. Especificamente a questão da 
integração da massa de trabalhadores rurais, tanto nas políticas de desenvolvimento social 
quanto nas políticas de desenvolvimento econômico. (MELO, 2017, p. 134) 

 

A pesquisa empírica revelou, a partir das entrevistas com os gestores participantes no 

início da implantação da SUPROF desde o ano de 2007, que o planejamento inicial da 

expansão da EPT, em 2008, e da oferta dos cursos técnicos, considerou a existência de “uma 

conciliação de interesses no início da implantação da política de EPT no Estado, não sendo 
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possível afirmar que houve discussões territoriais porque a política territorial ainda estava se 

delineando e, naquela época, somente 04 territórios da Bahia estavam estruturados” 

(GESTOR A). 

No Nordeste, o estado da Bahia constitui-se como a maior rede de educação profissional 

técnica de nível médio. Segundo o Dieese (2013), em 2007, a Bahia concentrava 91 das 371 

escolas técnicas do Nordeste. Em 2010, das 671 existentes no Nordeste, 201 estavam na 

Bahia. No geral, destaca-se a expansão da rede estadual. Das 42 escolas existentes em 2007, 

passou-se para 146 em 2010 (DIEESE, 2013). Comparando com a expansão da educação 

profissional no Brasil, a rede estadual da Bahia ocupa a segunda posição no número de 

matriculas nos cursos técnicos de nível médio. Os dados fornecidos pela Suprof, em 2014, 

representados a seguir, nas Figuras 4 e 5, expressam a dimensão da expansão territorial e da 

oferta de matriculas da rede de educação profissional no estado. 

 

Figura 4 - Oferta de matriculas da rede de educação profissional do Brasil.  

 
Fonte: Superintendência da educação profissional da Bahia (SUPROF). 
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Figura 5 - Expansão Territorial da Educação profissional da Bahia. 

 
Fonte: Superintendência da educação profissional da Bahia. 2014 

 

Atualmente, o Plano Nacional de Educação (PNE), instituído pela Lei 13.005/2014, 

passou a ser detalhadamente estudado pelo Observatório do PNE.120 Trata-se de uma 

plataforma on line, cujo objetivo é monitorar os indicadores referentes a cada uma das 20 

metas do Plano Nacional de Educação (PNE), bem como oferecer análises sobre as políticas 

públicas educacionais já existentes e que serão implementadas ao longo dos dez anos de 

vigência do Plano. A iniciativa de criação dessa plataforma é de vinte organizações ligadas à 

Educação, especializadas nas diferentes etapas e modalidades de ensino que, juntas, vão 

realizar o acompanhamento permanente das metas e estratégias do PNE. Algumas das 

instituições que integram o Observatório são: Capes, Cenpec, Comunidade Educativa Cedac, 

Fundação Itaú Social, Instituto Unibanco, Ipea, Mais Diferenças, SBPC, Todos Pela 

Educação, UNESCO e Unicef, dentre outras.  

                                                 
120 http://www.observatoriodopne.org.br/dossie-localidades/29?indicator_uids. Acesso em 20.09.15. 
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Recorri às informações disponíveis na plataforma e selecionei alguns dados que 

retratam o contexto atual em números absolutos de matriculas da educação profissional de 

nível médio na Bahia. A seguir, incluo duas figuras com dados sobre a educação profissional 

na Bahia. É possível observar, na página seguinte, as Figura 6 e 7, com os dados divulgados 

acerca da Meta 11, sobre a matrícula na educação profissional. O número de matrículas 

quadruplicou no período de 2007 a 2014, entre as redes pública e privada, passando de 

21.414, em 2007, para 96.870 em 2014. Na rede pública, especificamente, conforme se 

apresenta na Figura 5, o crescimento se deu na mesma proporção, isto é, quadruplicou-se o 

número de matriculas na forma integrada da educação profissional, que passou de 16.191, em 

2007, para 68.588, em 2014.  

 
Figura 6 - Matriculados na rede de educação profissional da Bahia  

 
Fonte: Disponível em: http://www.observatoriodopne.org.br/dossie-localidades/29? 
indicator_uids.  Acesso em 20.09.15 

 
 

Figura 7 - Expansão da Rede de educação profissional no Brasil a cada ano  
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FONTE:  Disponível em: http://www.observatoriodopne.org.br/dossie-localidades/29?indicator_uids.  
Acesso em 20.09.15 

 

É importante destacar que essa dinâmica de articulação de políticas também contou com 

o movimento, engendrado quase no mesmo período, de fomento e apoio por meio da 

identificação e investimentos nos chamados arranjos produtivos locais no Estado da Bahia.  

Considera-se como conceito de Arranjos Produtivos Locais (APL):  
 

Aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais – com foco em 
um conjunto específico de atividades econômicas – que apresentam vínculos, 
mesmo que incipientes. Geralmente envolvem a participação e a interação de 
empresas – que podem ser desde produtoras de bens e serviços finais até 
fornecedoras de insumos e equipamentos, prestadoras de consultoria e serviços, 
comercializadoras, clientes, entre outros – e suas variadas formas de representação e 
associação. Incluem também diversas outras instituições públicas e privadas 
voltadas para: formação e capacitação de recursos humanos (como escolas técnicas e 
universidades); pesquisa, desenvolvimento e engenharia; política, promoção e 
financiamento. (CASSIOLATO E LASTRES, 2003, p. 27) 

 

O conceito de APL, apesar de estar em construção, atualmente é muito utilizado com o 

objetivo de direcionar as políticas de fomento à articulação e à formação de arranjos 

produtivos locais. De forma específica, na Bahia, o foco nos APL se deu, segundo Silva e 

Ortega (2014), a partir de 2003, sob a influência também de articulações do governo do 

estadual com organismos internacionais, principalmente o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). Nesse período, institucionalizou-se a chamada Rede de Apoio às 

APL, tutelada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI/BA), cujo foco 

estava centrado no aumento da competitividade dos APL mais estruturados. Atualmente, essa 

política é coordenada pela Secretaria de Indústria, Comercio e Mineração. 

 Prova disso é que, dos 66 APL identificados no estado da Bahia, apenas “18 foram 

escolhidos para participar das políticas de apoio a aglomerados produtivos”. Dessas políticas, 

oito foram configuradas inicialmente: transformação plástica (Região Metropolitana de 

Salvador), confecções (Salvador), rochas ornamentais (Ourolândia e Jacobina), sisal 

(Valente), ferramentas (Região Metropolitana de Salvador), flores, floricultura (Maracás), 

derivados de cana-de-açúcar (Abaíra), e cerâmica, oleira (Alagoinhas) (REDESIST, 2010, p. 

8, apud SILVA e ORTEGA, 2014, p. 220). 

No interior da Bahia, o desafio é estabelecer uma articulação da oferta de formação com 

um projeto minimamente dialogado de desenvolvimento que, de certa forma, propicie a 

superação das velhas estruturas reprodutoras das desigualdades. O interior do Nordeste, onde 

se situam os municípios da Bahia, historicamente foi alvo das oligarquias locais. Elas 

definiam o que, como, onde, para que e para quem seriam destinadas as políticas públicas. 
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Essas mesmas oligarquias do açúcar e do latifúndio, patrimonialistas por excelência, 

participavam ativamente da política local e deliberavam sobre o planejamento e a execução 

das políticas públicas. 

Acredito ser importante destacar que, a partir do final da década de 1950 até 1962 – 

quando Celso Furtado esteve à frente da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE)121, durante os governos de Juscelino Kubitschek e João Goulart –, o foco 

principal da SUDENE era desmontar a estrutura fundiária no Nordeste, pois o latifúndio 

oprimia os camponeses que se viam obrigados a sobreviver numa região muito seca – o 

Semiárido. 

De acordo com os estudos realizados pela Superintendência de Estudos Econômicos e 

Sociais da Bahia (SEI), publicados pela Fundação Perseu Abramo (2014, p. 73), o 

desenvolvimento de atividades relacionadas com a economia, na Bahia, está localizado em 

quatro regiões do Estado. São os chamados “polos dinâmicos” da economia baiana, que estão 

concentrados nas fronteiras do território (Litoral, Oeste e limites estaduais) e estabelecem 

poucas relações entre si, sendo constituídos de atividades basicamente voltadas para o 

mercado externo, com alguns polos de serviços e turismo. 

Os estudos apontam também que a região Norte do estado tem sua economia 

desenvolvida a partir da Floricultura (3,5%); ao Leste (Litoral), estão concentrados a indústria 

e o turismo (55,4%); ao Oeste, a produção de grãos (51%) e, na região Sul, turismo e celulose 

(5%). As regiões localizadas nos extremos do território baiano respondem por 70% do seu 

Produto Interno Bruto (PIB). O Semiárido, ou o chamado “miolo”, representa dois terços do 

território baiano, com 43% da população do estado. A região é pobre economicamente, pois 

sua base produtiva é uma agricultura familiar não capitalizada, operada em condições 

climáticas adversas para uma prática agrícola não tecnificada, necessitando de investimento 

em capital e externalidades para seu desenvolvimento.  

Em linhas gerais, do ponto de vista da dinâmica socioeconômica e sua relação 

espacial, observam-se, no estado da Bahia, três grandes áreas – o Litoral, o Oeste e o “miolo” 

ou o Semiárido –, cada uma com características específicas (BAHIA, 2014, p. 72). Na 

economia baiana, a configuração espacial com um grande vazio econômico é a região 

semiárida, conforme evidencia a Figura 8. 

 

                                                 
121 Sobre a SUDENE e a contribuição de Celso Furtado, tomo como referência o documentário O longo 

amanhecer, que ressalta a luta travada politicamente naquele contexto histórico no enfrentamento às velhas 
oligarquias nordestinas. 
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Figura 8 - Principais polos dinâmicos na Bahia 

 
Fonte: SEI, 2010 

 

Considero que não se trata de um mero acaso a consolidação da estratégia para a 

articulação entre a educação profissional e o desenvolvimento local, econômico e ambiental, 

nos territórios de identidades, tal como preconiza o plano de educação profissional da 

SUPROF. Os dados sobre a oferta de cursos e o número de matriculas nos principais eixos 

tecnológicos com maiores números de estudantes matriculados são reveladores da real 

potencialidade entre a educação e outras políticas indutoras de geração de renda. Observa-se 

na figura a seguir, que a oferta de cursos nos eixos tecnológicos de Ambiente e Saúde e de 

Gestão e Negócios, cada um com 18.793 e 17.008 estudantes matriculados, respectivamente, 

conforme é representado a seguir na Figura 9, são reveladores da tendência da articulação 

entre trabalho e educação na formação de profissionais. 

 

Figura 9 - Eixos Tecnológicos e os números de alunos matriculados 
na EPT 
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FONTE: SUPROF.  Matrículas na Rede Estadual de Educação Profissional  por 
Eixo Tecnológico, 2014.1 

 

Quanto à forma de articulação entre a educação profissional e o Ensino Médio na Bahia, 

os números das matriculas nos cursos da EPT revelam que mais de 55% dos estudantes estão 

na Educação Profissional Integrada, cerca de 21% estão matriculados nos cursos do Prosub e 

21% no Proeja, conforme demonstra a Figura 10.  

 
Figura 10 - Representação Gráfica das modalidades dos cursos da EPT 

 
Fonte: SUPROF, 2014.1.  

 

Trago para o debate os estudos realizados por Leher (2014)122 sobre a condução da 

política de educação Básica no Brasil, a partir do Plano de Desenvolvimento da 

Educação/PDE (Decreto 6.094/07, Lei 12.695/12, Lei 13.005/14), o qual, segundo esse autor, 

não casualmente foi batizado por Haddad como “PDE: Compromisso Todos pela Educação”, 

pois ele “consolidou uma importante vitória do movimento TPE123 por meio do 

                                                 
122 Roberto Leher, no Texto “Organização, Estratégia Política e o Plano Nacional de Educação”. A elaboração do 

texto tem como base a exposição apresentada no curso de especialização do MST, organizado no Coletivo 
CANDEEIRO e o Centro de Estudo, Pesquisa e Ação em Educação Popular (CEPAEP), Faculdade de 
Educação da USP, 27/11/2009. A presente versão foi revista e ampliada em outubro de 2014.   

123 O “Todos Pela Educação” (TPE) é uma associação cujo Estatuto diz-se de caráter privado e natureza 
filantrópica, sem fins econômicos, fundada em 07 de setembro de 2007, com sede em São Paulo, cuja  sigla é 
TPE. No capitulo II do seu estatuto, diz ter o compromisso social da busca da melhoria da educação Básica no 
Brasil; no Art. 4º, parágrafo primeiro, diz ter a missão de contribuir para a efetivação do direito de todas as 
crianças e jovens à educação básica de qualidade até 2022, ano do bicentenário da Independência do Brasil. 
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convencimento do governo Lula da Silva de incorporar à sua agenda como política 

governamental, o que foi efetivado”. 

Assim, Leher (2014) afirma ainda que o “Todos Pela Educação” é uma política de 

educação básica de simplificação da formação, na ótica do capital, e que os setores 

dominantes compreendem que as escolas podem ser convertidas em um espaço de educação 

minimalista.  

 

[...] o padrão de acumulação, na ótica dos setores dominantes, prescinde da 
formação com maior complexidade científica e cultural da juventude trabalhadora. A 
ideia geral é que a grande maioria dos postos de trabalho é constituída por atividades 
que requerem modesta escolarização. A educação, focalizando os arranjos 

produtivos locais (cuja expressão educacional mais relevante é o PRONATEC, sob a 
direção do Sistema S.) pode ser menos sofisticada (conformando arranjos 

educativos locais), assegurando o que a pedagogia hegemônica denomina de 
competências básicas, vinculadas ao aprender a aprender, analisadas por Newton 
Duarte. (LEHER, 2014; grifos nossos) 

Nesse sentido, considero que o diálogo com os sujeitos territoriais, o entendimento dos 

processos sociais e econômicos e os jogos de poder e de influência territorial são 

determinantes para a clareza sobre o projeto social que se está colocando ou recolocando em 

curso. Contudo, vale destacar que os documentos oficiais, os PPA nacional e estadual, 

expressam uma visão de que devem ser levadas em consideração as particularidades e as 

reciprocidades inerentes a cada contexto espacial (campo ou cidade), cuja perspectiva deve 

ser a de fortalecer aquilo que é particular e aquilo que é fundamental para o estreitamento das 

articulações socioeconômicas e espaciais às dinâmicas de reciprocidade e complementaridade. 

No tocante à educação básica e à formação dos sujeitos que se integrarão ao sistema 

produtivo, ou seja, na relação entre trabalho e educação, reporto-me novamente a Kuenzer 

(2007, p. 1153), com base nas pesquisas que a autora vem desenvolvendo, as quais se 

propõem a demonstrar que a relação entre trabalho e educação, no regime de acumulação 

flexível, se expressa através de uma diferente forma de materialização da dualidade estrutural. 

Afirma a autora que, nesse regime de acumulação, há tensão e contradição entre o que afirma 

o discurso pedagógico e a forma avançada do modo de produção capitalista sob a égide do 

regime flexível de acumulação. 

Em Kuenzer (ibidem), a dualidade se aprofunda a partir da relação que se estabelece 

entre o mercado, que exclui a força de trabalho formal para incluí-la de novo através de 

diferentes formas de uso precário, ao longo das cadeias produtivas, e um sistema de educação 

e formação profissional, que incluem para excluir ao longo do processo, pela expulsão ou pela 

precarização dos programas pedagógicos que conduzem a uma certificação desqualificada.  
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Conforme afirma Saviani (2011)124, “a burguesia tende a esvaziar a escola dos 

conteúdos mais elaborados mediante os quais os trabalhadores poderiam fazer valer os seus 

direitos, as suas reivindicações”. Dito isso, compartilho das ideias dos intelectuais que 

estudam o campo do trabalho e educação, no sentido do entendimento de que uma das formas 

de exclusão social é realizada pela negação da formação humana que considere a concepção 

materialista histórica e as relações de trabalho existentes na sociedade, que cooperam para o 

modo da produção da riqueza e o modo como se dá a apropriação da riqueza pela sociedade, 

pelo trabalho de quem a produz.  

A negação do acesso ao conhecimento pela educação escolar funciona também como 

uma das formas de negação da inclusão social, ao tempo em que se coloca a serviço do 

aprofundamento de uma das formas de alienação, uma vez que o sentido unidirecional da 

educação profissional, como uma educação referenciada na Pedagogia das Competências: “a 

pedagogia do ‘aprender a aprender’ é a grande referência da orientação dominante. Portanto a 

escola não deve ensinar algo, mas apenas a aprender. ” (Saviani, 2011). Rejeito essa 

concepção do aprender a aprender e defendo a formação humana integral na perspectiva da 

escola de Gramsci Apud Liguori (2017, p. 231), a qual, com base nas Teses sobre Feuerbach 

de Marx, exprime uma concepção de vida e de educação como “luta para nos adaptarmos ao 

ambiente, mas também e especialmente para dominá-lo e para não nos deixarmos esmagar por 

ele”.  

O estudo da realidade concreta como ideologia histórica, nos termos do pressuposto da 

pedagogia-histórico crítica, coloca a educação escolar como elemento relevante na sociedade 

atual, para oportunizar a realização de uma educação para formação de sujeitos livres. “O 

aprendiz nunca é livre. Ele só é livre depois de dominar o objeto de aprendizagem e, quando 

domina, deixou de ser aprendiz. ” (SAVIANI, 2011). Afirma ainda: 

 

O conhecimento elaborado é um produto do desenvolvimento da humanidade, um 
produto do desenvolvimento social do homem no processo de produção da sua 
existência. A burguesia apropria-se disto como se apropria dos outros elementos, 
mas isto não significa que ele seja inerentemente burguês. Trata-se de arrancar do 
controle dominante aquilo que são produções humanas, neste caso, o conhecimento. 
Quando a burguesia era revolucionária, na passagem do feudalismo para o 
capitalismo, fez isso, arrancou o conhecimento das mãos estritas do clero e da 
nobreza. (SAVIANI, 2011). 

 

                                                 
124 Aprender a aprender: um slogan para a ignorância. Entrevista concedida por Dermeval Saviani em Barcelona, 

maio 2011. Disponível em: http://5dias.net/2011/05/27/aprender-a-aprender-um-slogan-para-a-ignorancia/. 
Acesso em 10/12/17. 
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Segundo Gramsci (ibidem 2017, p. 245; 234), na sociedade capitalista, a escola é 

apenas uma parte das agencias educativas, entretanto, trata-se de uma agencia educativa 

complexa, materializada a partir da multiplicidade de estruturas sociais, na sociedade de 

classes, e da existência da supremacia de uma classe que detém e controla uma cultura 

dominante, sobre a outra que está em posição subalterna. É pela filosofia da práxis que se faz 

a defesa de um projeto educativo capaz de conduzir os simples para uma concepção superior 

da vida, a fim de “forjar um bloco intelectual-moral que torne politicamente possível um 

progresso intelectual das massas, e não apenas de pequenos grupos de intelectuais”. 

No desfecho dessa discussão sobre a relação da política de educação profissional com 

o mundo do trabalho, e sobre a aproximação com outras políticas de geração de emprego e 

renda, obtive os seguintes dados na entrevista com o GESTOR C: 

 

 

A Suprof realizou, de forma contínua, no período de 2007 a 2014, “Seminários 
Territoriais” com a finalidade de fazer a “escuta” com a sociedade para ouvir sobre a 
demanda por cursos técnicos. Existe ainda o decreto 11.355/2008 que expressa que 
os CETEP deverão atender às demandas consideradas relevantes nos Territórios de 
Identidade, na oferta de cursos técnicos em todas as modalidades. A deliberação da 
oferta de cursos fica sob a responsabilidade de cada CETEP. 

 

  Verifiquei que, no mesmo decreto citado pela entrevistada, o Art. 3º prevê a 

constituição do Conselho Escolar, com a participação do segmento da comunidade local 

composto por entidades representativas dos trabalhadores, empresários e integrantes da 

sociedade civil organizada que atuem no campo da educação profissional ofertada nos 

CETEP. 

 Ainda na entrevista com GESTOR C, foi possível verificar que, formalmente, no 

âmbito da Suprof, a articulação intersetorial entre a Secretaria de Educação e outras 

secretarias, para aproximação com o mundo do trabalho, ocorreu com mais frequência com a 

Secretaria do Desenvolvimento Rural para a articulação entre oferta de cursos técnicos e o 

mundo do trabalho. 

 Outro dado que considero importante destacar é a definição, por meio da Portaria 

8.676/09, em seu Art. 7º, para que cada CETEP constitua o Sistema de Integração 

Escola/Mundo do Trabalho (SIEMT) que prestará serviços de orientação profissional, 

encaminhamento ao estágio e interação com os agentes sociais para articular o acesso do 

estudante ao mundo do trabalho. 
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As evidencias da pesquisa permitem afirmar a existência de “vazios econômicos” no 

semiárido da Bahia, com a dinamização econômica focalizada em quatro polos econômicos 

em diferentes regiões do estado, com exceção do semiárido baiano. Que as demandas setoriais 

as demandas setoriais não interferiram diretamente no planejamento da politica de EPT 

(2007-2014). Com a realização de seminários territoriais no sentido de divulgar as ações 

planejadas pelo governo estadual, para consolidar a política de EPT, como estratégica para o 

desenvolvimento regional, e para a definição dos cursos a serem ofertados em articulação com 

as demandas setoriais, a estratégia governamental que efetivamente se realizou foi a 

divulgação das ações, e não necessariamente a articulação com os setores produtivos locais. 

Ao tempo em que, coube a cada  Centro Territorial da Educação a definição dos cursos 

técnicos profissionais a serem ofertados. Não ficou evidenciado o alcance da política de 

inserção laboral dos estudantes da EPT por meio do trabalho e geração de emprego e renda. 

 

 

 

2.2 Formação do trabalhador de nível médio na Bahia no Centro Territorial de 

Educação Profissional da Bahia, do Semiárido  Nordeste II, em Ribeira do Pombal: o 

que dizem os documentos oficiais, responsabilidades do território de identidade e a 

relação com a inclusão social. 

 

 

O Território do Semiárido Nordeste II circunscreve dezoito municípios e abrange uma 

área de 16.379 km2, representando 2,90% do território estadual. Insere-se no Bioma Caatinga, 

que se caracteriza pelo clima semiárido, com solos rasos e pedregosos. A irregularidade 

climática é um dos fatores que mais interferem no desenvolvimento dessa região. Três bacias 

hidrográficas são identificadas no território, constituídas dos rios Vaza-Barris e Itapicuru, 

além do Real, que faz a divisa com o estado de Sergipe. Contempla as Unidades de 

Conservação APA Serra Branca/Raso da Catarina (estadual), ARIE de Cocorobó (federal) e a 

Estação Ecológica do Raso da Catarina.  

O dinamismo da economia é dado pela agropecuária (milho, feijão e mandioca), 

castanha de caju e mel de abelha, em Ribeira do Pombal. A população total do território é de 

407.964 habitantes, dos quais 224.676 vivem na área rural, o que corresponde a 55,07% do 

total. Possui 55.761 agricultores familiares, 668 famílias assentadas, três comunidades 
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quilombolas e três territórios indígenas. Seu IDH médio é de 0,58.  

O Município de Ribeira do Pombal está localizado no Nordeste da Bahia, com uma 

população de 48.271 habitantes, de acordo com o último censo do IBGE de 2010, sendo que 

29.775 residem na zona urbana e 18.496 na zona rural. É importante destacar que não existem 

Arranjos Produtivos Locais mapeados pelo governo do Estado como vetor econômico e de 

desenvolvimento local, nos moldes dos APL, definidos pela SEPLAN como lócus passíveis 

para receber incentivos econômicos e financiamento público.      

O Centro Territorial de Educação Profissional   do Semiárido Nordeste II – CETEP, 

nova institucionalidade dada pela Lei 5.154/2007, oferece ensino público, laico para os 18 

municípios do Território de Identidade do semiárido NE II. O CETEP é uma unidade de 

Ensino Básico e Técnico que, além da formação profissional   nos eixos Recursos Naturais, 

Infraestrutura e Saúde, atua em projetos para a qualificação de mão de obra, com oferta de 

cursos de PROEJA e PROJOVEM. De acordo com a Política de Educação Profissional do 

Estado da Bahia, esses cursos têm como objetivo, proporcionar a inclusão social em 

vários setores da economia. 

Essa Unidade Escolar foi fundada em 1979, como Escola Agrotécnica de Ribeira do 

Pombal, pela Portaria nº 646, publicada no Diário oficial do Estado da Bahia em 30/01/79 

e autorizada a funcionar pela Resolução nº 973 do Conselho Estadual de Educação, publicada 

no Diário Oficial de 10/05/84. Em abril de 2009, foi transformada em Centro Territorial de 

Educação Profissional do Semiárido Nordeste II – CETEP, através da Portaria  no 8.677/09, 

publicada no D. O de 17/04/2009.  

O CETEP passou a constituir-se como uma unidade de educação profissional no 

contexto educacional da região Nordeste da Bahia, como um polo formador de profissionais, 

mas sua tradição formativa se vinculava aos cursos de agropecuária desde 1979. Segundo o 

documento do Projeto Político Pedagógico (PPP), atualizado em 2015, “com 36 anos de 

história, o atual CETEP inova e avança no movimento de democratização do ensino através 

da criação de cursos de educação profissional – EP, dos cursos de Técnico em Edificações e 

Técnico em Enfermagem”. Ainda de acordo com o documento, “a grande parcela 

dos estudantes do CETEP é oriunda da zona rural, de várias localidades, de classe 

social menos privilegiada”.  Durante os meses de inverno, a frequência é irregular, pois são 

trabalhadores rurais com difícil acesso à zona urbana.  

O CETEP integra-se à Política de Educação Profissional do Estado, cuja finalidade 

social é articulada com o Plano Plurianual do Estado – PPA, visando à consolidação e ao 
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fortalecimento dos arranjos produtivos, culturais e sociais locais. De acordo com o PPP 

(2015; p. 6) da instituição, a função social do CETEP se expressa no seu currículo:  

 

Apresenta, para tanto, um currículo organizado a partir dos eixos ciência, trabalho, 
cultura e tecnologia que atuam de modo entrelaçado e intercomplementar, como 
princípios norteadores da prática educativa. 

 

No currículo da instituição, definiram-se oito princípios norteadores que pautam a 

formação. Assim, o PPP (2015; p. 8) do CETEP apresenta os seguintes princípios: 1) justiça 

social e emancipação; 2) gestão democrática; 3) integração em uma perspectiva 

interdisciplinar; 4) formação humana integral, com produção, socialização e a  difusão do 

conhecimento; 5) inclusão social quanto às condições físicas, intelectuais, culturais e 

socioeconômicas dos sujeitos, respeitando-se sempre a diversidade; 6) natureza publica, 

gratuita e laica da educação; 7) educação como direito social e subjetivo e 8) democratização 

do acesso e garantia de permanência e da conclusão, com sucesso, dos estudantes. 

O entrelaçamento entre as fontes documentais e o campo empírico permitiu captar as 

concepções, tensões e contradições que permeiam o sentido da educação profissional para 

seus operadores, no âmbito dos Centros Territoriais de Educação Profissional da Bahia. No 

PPP (2015), afirma-se que o CETEP desenvolve pesquisa e extensão, perspectiva de 

produção, socialização e difusão de conhecimentos. Estimula a produção cultural e realiza 

processos pedagógicos que levem à geração de trabalho e renda. Informa que o CETEP visa a 

contribuir com as transformações da sociedade, numa compreensão sobre os processos 

educacionais como construídos nas relações sociais. Esse princípio pedagógico se materializa 

no currículo por meio de uma disciplina denominada Estudos Interdisciplinares. 

A função social da instituição, posta no seu PPP (2015, p. 7), é a de ofertar educação 

profissional de qualidade referendada socialmente, explicitada no documento no sentido de a 

instituição servir aos interesses públicos, pautando-se nos princípios da democracia e da 

justiça social. Novamente, pauta-se no currículo e na formação ofertada como elo para a 

materialização dessa qualidade. Destaca ainda o referido documento a existência de “uma 

arquitetura pedagógica capaz de articular ciência, trabalho, cultura e tecnologia comprometida 

com a formação humana integral, com o exercício da cidadania e com a produção e a 

socialização do conhecimento, visando, sobretudo, à transformação da realidade à perspectiva 

da igualdade e da justiça social”. 

Afirma que o PPP foi pautado por uma construção coletiva, explicita que a função 

social do CETEP tem como caminho a ser percorrido ”articular a educação com o 
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desenvolvimento local do território ao qual pertence, o redimensionamento qualitativo da 

práxis social, por meio da formação omnilateral dos estudantes” (PPP, 2015; p. 10). 

A Matriz Curricular (Anexo C) dos cursos técnicos da EPT, na Bahia, integrou as 

áreas de conhecimento da Base Nacional Comum (BNC) com mais duas áreas de 

conhecimentos: a Formação Técnica Específica (FTE), a área de conhecimento pertencentes à 

Formação Técnica Geral (FTG)125, com componentes curriculares presentes em todos os 

cursos técnicos de todas as modalidades de educação profissional na rede estadual e os 

componentes denominados como Estudos Interdisciplinares (EI)126, que, especificamente, vão 

assumir a função de articulação para a construção da unidade formativa entre a teoria e a 

pratica, e a unidade entre os  conteúdos científicos e os tecnológicos.  

O Projeto Político Pedagógico (PPP) do CETEP, assim como os componentes 

curriculares dos cursos técnicos, especificamente aqueles da área de conhecimento 

denominada como formação técnica geral (FTG, Anexo B)127 – que integram a matriz 

curricular dos cursos profissionais do Ensino Médio Integrado, Subsequente e Proeja – e o 

componente curricular Estudos Interdisciplinares são considerados por um dos gestores da 

politica (GESTOR D)128 como elementos revolucionários na formação humana da educação 

profissional do estado da Bahia, como componentes que rompem com a lógica da formação 

dualista e tecnicista, tradicionalmente reproduzida na história da educação profissional no 

Brasil. 

De acordo com a entrevista concedia pela diretora pedagógica,  

 

A Escola Agrotécnica, que tem uma história de serviços prestados à comunidade 
desde 1980, se referenciava no tecnicismo, na ideia do aprender a fazer fazendo, sem 
a questão política. Nós formávamos o técnico em agropecuária para o mercado de 
trabalho. Nós não acompanhamos as discussões territoriais, não acompanhamos as 

                                                 
125 Área do conhecimento FTG, componentes curriculares:  Filosofia: metodologia do trabalho científico; 

Filosofia: ética e direito do trabalho; Informática: inclusão digital; Sociologia: organização dos processos de 
trabalho; Sociologia: organização social do trabalho; e Biologia: meio ambiente, saúde e segurança no 
trabalho.  

 
126 Estudos Interdisciplinares (EI) correspondem a horas semanais presenciais e adicionais extraclasse, 

objetivando a integração curricular através de práticas pedagógicas de pesquisa, iniciação científica, orientação 
profissional, intervenção social, desenvolvimento de tecnologias sociais, atividades de campo e visitas 
técnicas. 

127 A área do conhecimento FTG, implementada no currículo da Bahia, aparece na política pública de formação 
profissional de jovens no Brasil para os Arcos Ocupacionais dos cursos do Projovem Urbano. Foi idealizada 
pelo professor Fábio Luiz Zamberlan, da UFRJ, e integra o documento Guia de Estudo: Unidade Formativa VI. 
Realização: Laboratório Trabalho & Formação – LT&F / PEP/ COPPE / UFRJ – Brasília: Programa Nacional 
de Inclusão de Jovens – ProJovem Urbano, 2012. (Coleção ProJovem Urbano).  

 
128 Entrevista realizada com a diretora pedagógica do CETEP de Ribeira do Pombal, que atua há 24 anos na 

educação profissional no Estado da Bahia e é aqui identificada como GESTOR D. 
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discussões do PPA, nós não acompanhamos a transição para um Centro Territorial 
de Educação Profissional, para a ideia de currículo integrado, a ideia de EPI, Prosub; 
foram colocados cursos de 02 anos; cursos de 04 anos, colocava uma matriz 
curricular com estágio obrigatório. Quando se colocou outra matriz e outro currículo 
foi assim desesperador. A gente não sabia o que era isso de trabalhar com currículo 
integrado. Depois que a escola foi transformada em Cetep, depois de um tempo é 
que fomos preparados, fizemos um curso pelo Dieese, depois fomos para Salvador 
para fazer formação, fomos preparados para trabalhar com essa matriz, com a visão 
de uma formação social mais ampla. E foi lá que ouvimos falar sobre trabalho como 
princípio pedagógico, viemos a aprender o que é essa formação holística, 
aprendemos sobre essa indissociabilidade entre teoria e prática que nós não 
sabíamos. Foi a partir da formação que tivemos, em cursos voltados para a gestão da 
educação profissional e em metodologia da educação profissional, foi a partir destes 
estudos que conseguimos compreender as mudanças na formação do passado para a 
formação que estamos realizando agora. Hoje, nossa visão é de formação de um 
técnico que tenha conhecimento econômico e social sustentável. Nós queremos 
formar hoje, com o currículo integrado, um técnico conheça as disciplinas da Base 
Nacional Comum e as Disciplinas Técnicas, mas que ele saiba um pouco de 
mercado, de economia, conheça um pouco da saúde e de direito do trabalhador. 
Acho que essa política pública é revolucionária porque ela não capacita o técnico só 
para ser explorado, mas o técnico que tenha visão para o empreendedorismo, 
técnicos que saibam trabalhar no coletivo e que conheçam as raízes históricas e 
culturais da região. (GESTOR D) 

 

O PPP (2015) caracteriza os alunos do CETEP como participativos e solidários, 

embora faça o destaque de suas dificuldades de aprendizagem, principalmente por haver uma 

distorção entre série e idade e  por não possuírem uma boa formação de base  nas  disciplinas 

de Ciências, Matemática, e Linguagem e Códigos, que dão suporte às  questões de leitura e 

interpretação  de textos e compreensão do mundo. Entretanto, nele não se realiza uma análise 

histórico-crítica dessas dificuldades e não se relacionam os elementos sociais constitutivos das 

dificuldades apresentadas pelos estudantes da educação profissional. 

Na caracterização da comunidade que vive no entorno do CETEP, o PPP (2015) 

afirma tratar-se de uma comunidade carente, com residências que não possuem uma 

boa infraestrutura, num bairro   com iluminação precária e com um número considerável  

 de desempregados e subempregados, além de usuários de substâncias psicoativas. Esse 

contexto fez com que, várias vezes, o CETEP fosse invadido, roubado   e depredado. Afirma 

que os jovens e adolescentes do bairro dispõem da instituição como o único espaço para lazer 

nas proximidades, aproveitando a quadra e demais áreas para entretenimento e interação 

social, bem como dos cursos de capacitação que são abertos à comunidade externa. Observa-

se que o documento permanece alheio a uma contextualização sobre as determinações 

históricas e condicionamentos sociais acerca da realidade que cerca a comunidade do entorno 

da escola. 

O CETEP oferta, atualmente, 10 (dez) cursos técnicos que integram a educação básica 

de nível médio à educação profissional, a saber: Técnico em Agropecuária, Edificações, 
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Enfermagem, Agroecologia, Cooperativismo, Análises Clinicas, Contabilidade, Recursos 

Humanos, Comércio e Nutrição e Dietética. São reservadas 75% das vagas para a educação 

profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma integrada (PPP, 2015; p.7). 

Ainda no que tange à organização institucional, no âmbito da gestão, buscam-se mecanismos 

participativos de tomada de decisões, juntamente com o colegiado, em busca da participação e 

da autonomia da gestão escolar. 

Como foi dito em passagens anteriores, a articulação da educação profissional, no 

Estado da Bahia, com o desenvolvimento regional está na pauta do governo a partir de 2007, e 

está explicitada nos Planos Plurianuais, PPA (2008/2011 e 2012/2015). Segundo a SEPLAN, 

ao longo da história da gestão pública do estado da Bahia, a política de desenvolvimento 

regional teve momentos de maior ou menor relevância. Nos últimos 20 anos, houve um 

processo de desconstrução dessa política no estado. Em 2007, a questão regional voltou a ter 

um status central na política pública estadual. 

A pesquisa documental, realizada por meio do estudo do Projeto Político Pedagógico 

(PPP) do CETEP do Semiárido Nordeste II, das matrizes curriculares dos cursos, das ementas 

das disciplinas e dos planos de cursos evidencia, no plano formal dos documentos estudados, 

a tendência ao desenvolvimento de uma educação profissional que se articula com os 

princípios da integração curricular no sentido defendido por Ramos (2011)129, o da formação 

ominilateral, que é o sentido filosófico da formação humana, o sentido da indissociabilidade 

entre formação profissional e educação básica, como superação da dualidade educacional, e o 

sentido da integração dos conhecimentos gerais e específicos, como totalidade curricular.  

No texto do PPP (2015), verifica-se a adoção de categorias marxistas da formação 

humana, cujo princípio educativo é o trabalho, com a politécnica e a formação ominilateral 

como horizontes. Nota-se, entretanto, um hibridismo na concepção de educação profissional 

expressa no documento, pois ele também se fundamenta em outros aportes teóricos 

vinculados à Pedagogia das Competências e à formação do trabalhador polivalente, com as 

características formativas do trabalhador coincidentes com o projeto de pedagógico do 

Sistema S. 

                                                 
129 RAMOS, Marise. O currículo para o ensino médio em suas diferentes modalidades: concepções, propostas e 

problemas. Revista Educação e Sociedade. São Paulo: Campinas, v. 32, n. 116, p. 771-788, jul.-set. 2011. 
Disponível em http://www.cedes.unicamp.br.  
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As mediações130 histórico-políticas para a elaboração das propostas atuais sobre a 

concepção de ensino médio integrado à educação profissional, adotadas por pesquisadores do 

campo trabalho e educação, caminham na direção da necessidade de se ampliar o debate 

ético-político sobre projetos de sociedade e concepções de mundo.  

Segundo Ramos (2004), a realidade nos faz pensar sobre o modelo de sociedade que 

visamos ao educar. Pergunta se visamos a uma sociedade que exclui, que discrimina, que 

fragmenta os sujeitos e que nega direitos, ou visamos a uma sociedade que inclui, que 

reconhece a diversidade, que valoriza os sujeitos e sua capacidade de produção da vida, 

assegurando-lhes direitos sociais plenos.  

É nesse sentido que os pesquisadores comprometidos com a emancipação humana 

defendem a segunda opção, se o que pretendemos é viver em uma sociedade justa e 

integradora. A década de 1980 – período de redemocratização do Brasil – é vista como uma 

fase rica para a educação brasileira, momento em que foram pautadas as reivindicações para a 

educação nacional no sentido de construir uma educação comprometida com a classe 

trabalhadora brasileira. 

Constata-se a existência de uma tensão entre a educação profissional na perspectiva de 

uma formação integrada – capaz de abordar o trabalho para além da forma histórica e 

alienadora – e um pensamento único que reduz e naturaliza o trabalho à condição exclusiva de 

emprego assalariado. Há ainda as tensões com a realidade concreta pela não existência de 

oportunidades de trabalho, em um território que não possui um dinamismo econômico capaz 

de assegurar a existência do trabalho formal, na perspectiva de inserção laboral por meio do 

trabalho assalariado. Devido à “falta de empregos na região, o profissional tem de aprender a 

buscar alternativas de trabalho que não somente aquele da área profissional em que se 

formou” (GESTOR D). 

Lúcia Neves (2011, p. 231) parte do princípio de que a política é um processo. A 

definição da política educacional de um país depende do desenvolvimento das forças 

produtivas e do estágio da correlação das forças sociais. “Não posso dizer como será a política 

em um tempo futuro. São as forças sociais e o próprio desenvolvimento das forças produtivas 

que vão determinar para onde vai a política”. Em sua análise sobre a correlação de forças 

entre o Estado e a sociedade civil, a autora afirma que a burguesia brasileira deixou de delegar 

à aparelhagem do Estado a busca pelo consenso, e “passou a assumir mais diretamente, de 

modo mais sistemático, as iniciativas de busca do consentimento, instaurando, a partir daí, 

                                                 
130 Abordo o conceito de mediação segundo CIAVATTA, Maria. Mediações históricas de trabalho e educação. 

Rio de Janeiro, Lamparina, 2009 – que são os nexos históricos que explicam determinado fenômeno social.  
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uma nova pedagogia da hegemonia. ” O termo “pedagogia da hegemonia” foi utilizado por 

nós a partir da afirmação de Gramsci de que “toda hegemonia é pedagógica”. 

 

Outro conceito gramsciano que nos ajudou a entender as estratégias da nova 
pedagogia da hegemonia foi o de Estado educador. Por meio dele, pudemos captar 
as novas estratégias de dominação de classe da burguesia brasileira na atualidade. A 
burguesia, diretamente e por meio do Estado gerencial, sem abandonar o uso da 
coerção, passou a utilizar fartamente estratégias de obtenção do consenso. (NEVES, 
2011, p. 233)  

 

A história da política da educação dos trabalhadores no Brasil e sua regulamentação 

curricular expressam as marcas do Estado, que afiançou a consolidação de um capitalismo 

dependente, comprometido com os interesses burgueses. As regulamentações, na educação, 

sempre cumpriram a finalidade de obtenção do consentimento dos governados, seja 

diretamente, pela coerção, seja revestida de hegemonia. Nesse último caso, a relação entre 

sociedade civil e Estado se amplia, especialmente pela participação organizada da primeira 

para disputar o sentido das políticas públicas (CIAVATTA E RAMOS, 2012, p. 33). 

A integração da educação profissional (EPT) com a formação geral, no ensino médio, 

não se deu sem as disputas por projetos antagônicos de formação humana, no próprio interior 

do MEC. Nesse caso, estão em jogo interesses comprometidos com o capital e o trabalho, 

além daqueles interesses comprometidos com a classe trabalhadora e uma formação humana 

ampliada para além dos horizontes de uma sociedade capitalista. Em vista disso, o Documento 

Base (Brasil, 2007) expressa certa urgência em implementar, no Brasil, outro marco jurídico 

para a EPT, tal como está expresso no documento: 

 

Estava claro, entretanto que, mais importante do que a regulamentação formal, era 
imprescindível uma política indutora da implantação do ensino médio integrado à 
educação profissional. Nesse sentido, se pretendia fazer desse decreto um 
instrumento transitório de regulamentação, para que a ampliação e o 
aprofundamento do debate permitissem desembocar numa regulamentação 
democrática e coletivamente construída. Não obstante ao compromisso com esse 
propósito e considerando a necessidade de se revogar o Decreto nº. 2.208/97, não 
seria possível aguardar a regulamentação definitiva sem que as bases 
organizacionais da educação profissional em articulação com o ensino regular 
fossem estabelecidas. Por isso, a necessidade de um decreto que, além de revogar o 
anterior, regulamentasse transitoriamente os artigos da LDB que dispõem sobre o 
ensino médio e a educação profissional. Isso expressava a responsabilidade do 
Ministério da Educação com sua incumbência de “coordenação da política nacional 
de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função 
normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais 
(LDB, art. 8º. § 1º.)”. Atualmente, o projeto de emenda à LDB131, em tramitação no 

                                                 
131 Em 2008, a lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008 alterou dispositivos da lei no 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para redimensionar, institucionalizar e integrar 
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Congresso Nacional, visa incorporar ao texto maior da educação o princípio da 
integração. (BRASIL, 2007(b), p. 8-9)  

 

A integração da educação básica com a educação profissional é uma conquista advinda 

de lutas pelo direito à educação e de resistências à lógica fragmentaria, focalizada, 

compensatória e reducionista das ações de formação implementadas anteriormente pela 

legislação educacional vigente no Brasil. O viés da integração curricular indica um avanço 

significativo, por se constituir como política de inclusão educacional, visando à elevação da 

escolaridade da população e uma formação de qualidade, mediada pelo trabalho, a ser 

assumida pelos sistemas e pelas instituições de ensino (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 

2012). 

Nesse sentido, a educação profissional técnica de nível médio se constitui, 

essencialmente, em uma política educacional que visa a assegurar direitos, mas também há 

que considerar os desafios e as contradições da dinâmica produtiva como requisitos 

necessários a uma política educacional que focalize a formação de sujeitos capazes de 

produzir sua existência por meio de seu trabalho. 

Conforme já foi dito anteriormente, corroboro a posição de Ramos (2012), ao afirmar 

que a relevância da educação profissional vai mais além, na atualidade, se consideramos que, 

no Brasil, esse nível de educação e a consolidação do capitalismo dependente podem ser 

compreendidos mediante a seguinte síntese: a história do desenvolvimento industrial e 

tecnológico brasileiro foi marcada pelo embate entre um projeto de desenvolvimento 

autônomo e outro associado e subordinado ao grande capital, tendo predominado o segundo 

modelo, especialmente a partir do o governo de Juscelino Kubitschek.  

Nesse período, de acordo com Ramos (2012), a formação dos trabalhadores foi tratada 

como uma necessidade da expansão industrial, porém situada à parte da política educacional. 

Ainda de acordo com a autora, a não equivalência entre os cursos secundários e os técnicos, 

associada aos currículos enciclopédicos dos primeiros, era a expressão concreta de uma 

distinção social mediada pela educação. 

  Com a industrialização crescente, especialmente a partir de meados do século passado, 

a dualidade foi mantida. Acentuou-se, porém, a ênfase na necessidade de preparar as pessoas 

para o ingresso no mercado de trabalho, com o predomínio da função profissionalizante, em 

permanente tensão com a função propedêutica. Tal fenômeno fez com que a dualidade se 

verificasse mais em relação ao momento de ingresso e à posição a ser ocupada na divisão 

                                                                                                                                                         
as ações da educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação 
profissional e tecnológica. 
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social e técnica do trabalho do que por oposição a outras perspectivas sociais (RAMOS, 

2012).  

Segundo Ramos (2004), enquanto vigorou o projeto nacional-desenvolvimentista e a 

certeza do pleno emprego, preparar para o mercado de trabalho foi realmente a principal 

finalidade da educação brasileira, ainda que o acesso ao ensino superior fosse facultativo e 

altamente demandado. Com a crise dos empregos e mediante um novo padrão de 

sociabilidade capitalista, caracterizado pela desregulamentação da economia e pela 

flexibilização das relações e dos direitos sociais, a possibilidade de desenvolvimento de 

projetos pessoais integrados a um projeto de nação e de sociedade tornou-se 

significativamente frágil, bem como a qualidade da formação de técnicos no Brasil em 

instituições. 

Os estudos de Frigotto, Ciavatta e Ramos (2012) têm demonstrado que, devido às 

contradições decorrentes dos modos de produção que impactam diretamente na forma como o 

trabalhador constrói seus conhecimentos em seu cotidiano de trabalho e vida, a construção de 

um projeto de educação profissional contra-hegemônico exige refundar uma nova 

compreensão sobre o papel da educação profissional, radicalmente diferente do que 

predominou até então.  

Esta pesquisa e as análises realizadas nesta tese indicam que a política de educação 

profissional da Bahia – tendo os territórios de identidade como unidade de planejamento para 

sua expansão – aponta para a centralidade de uma estratégia de política indutora do 

desenvolvimento territorial e de arranjos produtivos locais.  

Com vistas ao atendimento de uma missão social e produtiva para a qual foi desenhada 

institucionalmente, na Bahia, a educação profissional se distribuiu geograficamente, a fim de 

propiciar o desenvolvimento regional e territorial, através da ampliação da oferta cursos 

técnicos profissionais em diferentes eixos tecnológicos. Visava-se a uma formação cientifica e 

técnica dos profissionais, centrada na diversidade de cursos disponibilizados pelo catálogo 

nacional de cursos. Tal configuração não rompe com o modelo de educação profissional na 

perspectiva hegemônica da formação técnica para o exercício de uma profissão.  

Com isso, quero afirmar que a expansão quantitativa da oferta dos cursos em diferentes 

eixos tecnológicos não implica, necessariamente, considerar que a formação humana existente 

supera, qualitativamente, a que já existia anteriormente. A entrevista com diretor (GESTOR 

A) revela que, na Bahia, a concepção de educação profissional ainda está restrita e permanece 

fechada na perspectiva da oferta de cursos, sem se realizar a ampliação da concepção de 

formação humana.  
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Há necessidade de políticas que qualifiquem melhor o debate sobre o dinamismo 
socioeconômico; precisa ter políticas de orientação profissional, não exatamente 
vocacional na educação profissional. Destaco a importância da intersetorialização e 
a necessidade da inclusão da categoria trabalho como uma dimensão da vida. 
Abordar o trabalho como dimensão da vida de forma integrada tanto no currículo da 
educação básica quanto no currículo da formação profissional, e a educação 
profissional precisa articular-se de forma intersetorial. (GESTOR A) 

 

Sobre a relevância da educação, Santos (2014, p. 57) afirma que: 

 

... ela não deve ser simplificadora das realidades do mundo, subordinada à lógica 
dos negócios, subserviente às noções de sucesso, de modo a ensinar um humanismo 
sem coragem, mais destinado a ser um corpo de doutrina independente do mundo 
real que nos cerca, condenado a ser um humanismo saliente, ultrapassado, incapaz 
de atingir uma visão sintética das coisas que existem. O humanismo verdadeiro tem 
de ser constantemente renovado, para não ser conformista e poder dar respostas às 
aspirações efetivas da sociedade, necessárias ao trabalho permanente de 
recomposição do homem livre, para que ele se ponha à altura do seu tempo 
histórico. 

 
Ao reportar-se a Saviani, Ciavatta (2009, p. 25) considera uma questão política a 

negação da formação geral e politécnica ou da formação integrada em que a educação 

profissional seja parte da formação humana e não sua pretensa substituição.  Trata-se de um 

problema enraizado na sociedade brasileira, o qual adquire contornos nas políticas de 

trabalho e educação profissional, em que a educação é o polo complementar da questão do 

trabalho, na constituição de uma sociedade desigual e no papel discriminador, mas não 

apenas, exercido pela escola.  

Recentemente, um seminário organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST)132 abordou a necessidade de se organizar a formação dos jovens para o 

enfrentamento das lutas no mundo do trabalho e para o enfrentamento da “situação atual do 

confronto entre capital e trabalho e as novas exigências à educação dos trabalhadores e das 

trabalhadoras no interesse de sua autoemancipação”. 

Discutiu-se ainda sobre o pensamento hegemônico em torno da tecnologia, que 

contém em si a racionalidade das relações que circundam sua elaboração e expressa a 

correlação de forças na luta pela hegemonia do pensamento e do modo de produção. É uma 

condensação de relações sociais, produção e reprodução das condições de vida, e provoca 

mudanças de longo curso no modo de produção.  

                                                 
132 O Seminário Construção histórica da Pedagogia Socialista: legado da Revolução Russa de 1917 e desafios 

atuais. Síntese final das reflexões e debates que ocorreram na Escola Nacional Florestan Fernandes, em 
Guararema (SP), no período entre 24 e 27 de maio de 2017. 
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 Das sínteses produzidas a partir das discussões realizadas no seminário, destacam-se 

as que se posicionam frente ao desenvolvimento tecnológico atual e à capacidade de 

interferência no mundo do trabalho, na formação profissional realizada pela educação para a 

expropriação dos trabalhadores. Dentre elas, destaco algumas afirmações: 

 

No âmbito do capitalismo, as tecnologias expropriam os trabalhadores do 
conhecimento cientifico, potencializam o controle e a subordinação real do trabalho 
ao capital e carregam em si uma potencialidade destrutiva das próprias condições 
necessárias à reprodução da vida. 
Inovação é uma condição absoluta para o capital, pela sua necessidade permanente 
de apropriação de valor. Portanto, uma questão da luta de classes e um desafio para a 
classe trabalhadora é se posicionar perante a lógica insustentável de um 
inovacionismo que desconsidera o equilíbrio necessário entre humano e natureza. 
Que produz processos de formação que falsamente qualificam os trabalhadores, 
alienando-os do verdadeiro conhecimento tecnológico. É fundamental compreender 
os novos processos de expropriação, para além da expropriação originária. Portanto, 
vê-se fundamental inserir na reflexão pedagógica o debate epistemológico da 
tecnologia. (ESCOLA NACIONAL FLORESTAN FERNANDES, 2017). 

 

Uma nova concepção deve tomar a educação profissional como importante mediação 

no processo de construção de conhecimento científico-tecnológico na esfera nacional e da 

formação humana dos trabalhadores, na perspectiva de se tornarem dirigentes. Uma política 

fundada nesses termos deve ser elaborada no sentido estratégico de fortalecer os setores 

públicos comprometidos com a produção nacional e com a capacidade de trabalho qualificado 

dos cidadãos brasileiros (FRIGOTTO, CIAVATTA, RAMOS, 2012). 

Os mesmos estudiosos (ibidem, 2012) afirmam que tal política deve ser guiada por 

valores ético-políticos e não individualistas ou corporativos. Postura oposta é a que delimita a 

política de educação profissional pelas necessidades do mercado de trabalho e pelos interesses 

do empresariado internacional. Historicamente, a separação dos conhecimentos das ciências 

humanas, sociais e das linguagens dificultou uma formação integral do sujeito. As dimensões 

históricas e contraditórias do trabalho, da ciência e da cultura pouco estiveram presentes em 

sua concepção político-pedagógica, ainda que a relação com o mundo produtivo concreto 

colocasse esses desafios. 

Hoje, dadas as possibilidades legais e institucionais, bem como o acúmulo de 

conhecimentos sobre a formação integrada e politécnica, essas instituições estariam em 

condições de realizar esse projeto no nível médio como nunca esteve antes na história. A 

integração de conhecimentos, no currículo, depende de uma postura epistemológica, cada qual 

de seu lugar, mas construindo, permanentemente, relações com o outro. 
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Nos estudos de Ramos (2014), a interdisciplinaridade como princípio organizador do 

currículo e como método de ensino-aprendizagem, ao relacionar parte e totalidade, 

conhecimentos gerais e específicos, contemporaneidade e historicidade, potencializa a 

perspectiva do currículo integrado. Segundo a autora, é pela interdisciplinaridade que os 

conceitos de diversas disciplinas seriam relacionados à luz das questões concretas que se 

pretende compreender. Afirma ainda que isso, por sua vez, não compromete a identidade 

epistemológica das diversas disciplinas, posto que o aprofundamento científico sempre será 

requerido para que haja realmente a compreensão de um conceito. Com isso, garante-se 

aprofundamento de conceitos de um mesmo campo disciplinar.  

Do estudo que realizei dos documentos oficiais é possível afirmar que, a educação 

profissional evidenciada no PPP do CETEP, tem como centralidade a formação humana pela 

concepção epistemológica do  trabalho como principio educativo e formação ominilateral, 

bem como, adota os eixos formativos da cultura,  trabalho, ciência, e tecnologia em acordo 

com os documentos elaborados pelo governo federal a partir de 2004. As matrizes 

curriculares elaboradas no âmbito da Secretaria de Educação por meio dos componentes 

curriculares da tecnologia social, intervenção social, além da realização de estudos sobre 

trabalhos autogestionados, relacionados com o cooperativismo, associativismo e a economia 

solidária, evidenciam ter como objetivo, promover uma formação por meio do trabalho como 

um princípio pedagógico, no entrelaçamento com a inclusão social pelo trabalho, emprego e 

renda. 

Entretanto, a pesquisa empírica com os gestores da política evidenciam a problemática do 

compromisso da política de EPT com a inserção laboral por meio do trabalho, emprego e 

renda, com a realidade existente no semiárido baiano pela falta de investimento público. Com 

isto, há a necessidade de a educação profissional estimular a realização de práticas sociais 

relacionadas com o empreendedorismo, a empregabilidade e a geração do auto emprego.  

A pesquisa documental evidencia que no delineamento da política de EPT na Bahia nos 

Planejamentos Pluri-Anuais do período estudado, sobressai o viés economicista da política, 

tal centralidade é colocada aos operadores da política, sendo materializado por meio de 

alternativas de práticas formativas para a inserção laboral, justificada pela escassez de 

emprego e renda no território do semiarido, na forma de trabalho assalariado. 
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2.3 Inclusão social dos egressos do CETEP de Ribeira do Pombal: contradições entre a 

“promessa inclusiva” da política de educação profissional e a prática social dos 

sujeitos 

 

 

O estudo que realizei para investigar as mediações e determinações históricas na 

formulação da política pelo Estado stricto sensu – a sociedade política –, de modo articulado 

entre os governos federal e estadual, bem como o estudo da materialização da política na 

relação com a sociedade civil na Bahia – o estado ampliado –, ambos apresentaram os 

elementos para a discussão que realizo a partir daqui sobre os egressos da educação 

profissional do território do semiárido Nordeste II. No plano da sociedade civil – lugar onde 

as pessoas produzem concretamente sua existência nas condições dadas –, os egressos 

transformam as intenções da política de EPT e se transformam pela mediação da experiência 

formativa materializada no currículo do CETEP e vivenciada na sociedade, como expressão 

da formação profissional delineada por essa política. 

A pesquisa documental e a entrevista com os sujeitos egressos da educação 

profissional buscaram responder a seguinte questão: através de que mediações, formativas e 

práticas os alunos egressos apreenderam a noção de inclusão social e como eles a vivenciam? 

Em passagens anteriores do texto, foram indicados os documentos oficiais que são a base e 

respondem pela formação técnica dos egressos entrevistados: a proposta política-pedagógica 

(PPP) da instituição, os planos de cursos e as matrizes curriculares dos cursos técnicos de 

enfermagem, edificações, agropecuária, cooperativismo e analises clinicas.  

 Em uma breve síntese do que já foi abordado sobre o PPP do CETEP, verificou-se 

que esse documento assume como concepção de formação integrada aquela constituída pelos 

eixos da cultura, ciência, trabalho e tecnologia. Nele, a formação dos técnicos tem o trabalho 

como princípio educativo e evidencia estar vinculada a uma concepção de educação descolada 

da perspectiva formativa da pedagogia das competências, adotando-se como horizonte a 

formação ominilateral.  

Quanto à atuação no mundo do trabalho, afirma o PPP que os egressos serão formados 

para atuar na sociedade pelos princípios do cooperativismo, associativismo, e que serão 

capazes de desenvolver tecnologias sociais no sentido de contribuir para os avanços 

científicos e tecnológicos no território de identidade, na sociedade e na comunidade onde 

vivem e atuam. Especificamente, destaco, para em seguida analisar, a presença de dois 

elementos no currículo e que respondem também pela formação profissional dos sujeitos: a 
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área do conhecimento denominada Formação Técnica Geral (FTG)133 e o componente 

curricular denominado Estudos Interdisciplinares (EI).134 O destaque se faz importante porque 

entendo que são esses os componentes que fazem um elo, no currículo integrado, pois 

articulam os componentes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) com os 

componentes curriculares da Formação Técnica Especifica (FTE).  

Faço outro recorte para evidenciar que, dentro do currículo, na área do conhecimento 

FTG, a presença do componente curricular, Sociologia – Organização Social do Trabalho –, e 

do componente Estudos Interdisciplinares, a partir das suas ementas (Anexo C), revela existir 

a possibilidade de materialização da proposta de formação expressa no PPP da instituição, no 

sentido da formação humana em direção à classe trabalhadora. 

Considero importante destacar a ementa da disciplina Sociologia – Organização Social 

do Trabalho, que se propõe a abordar os seguintes temas: 

 

Estado e Trabalho no Brasil. A divisão social do trabalho. A relação Educação e 
Trabalho no Brasil na perspectiva de classe, gênero e etnicorracial. O modo e o 
processo de produção no sistema capitalista, as diversas formas de produção e o 
papel do trabalhador neste contexto. Organização social do trabalho e tecnologias 
sociais na sociedade industrial. Origem, conceito e perspectivas da Economia 
Solidária. A produção das desigualdades sociais e a desigualdade de oportunidades 
educacionais. Formas de seleção e organização dos conhecimentos escolares. 
Conexões entre processos culturais e educação. Questões atuais que envolvem a 
relação educação e sociedade. A globalização e suas consequências. A inserção do 
Brasil no contexto global. Os processos de comunicação de massa e a sociedade 
contemporânea. Política e relações de poder. Participação política e direitos do 
cidadão. A valorização do ser humano. O cooperativismo, o associativismo e a 
autogestão. O sindicalismo e as lutas dos trabalhadores. (grifos meus): 

 

Destaco ainda um trecho da ementa do componente Estudos Interdisciplinares (EI), 

que considero como expressivo da importância da disciplina:  

 

Na perspectiva também da articulação dos Componentes Curriculares, em busca da 
construção do Currículo Integrado, instituímos na Matriz Curricular o que 
chamamos de Estudos Interdisciplinares – EI. Esses Estudos estão divididos em dois 
momentos, que não são estanques, sendo: atividades pedagógicas de Pesquisa, 
Orientação Profissional e Iniciação Científica e a Intervenção Social, Tecnologia 
Social, Atividade de Campo e Visitas Técnicas. Nesses estudos se agregam horas 
semanais presenciais e adicionais 
extraclasse, objetivando a integração curricular através das práticas pedagógicas 
citadas. Nesses espaços programados na Matriz, o estudante terá oportunidades de 
confrontar os conhecimentos teóricos adquiridos na sala de aula, com a prática 
profissional, mediada pela pesquisa. Podemos afirmar que é o encontro da teoria 
com o concreto social do mundo do trabalho, onde se propicia que o estudante 

                                                 
133 Disponível em: http://escolas.educacao.ba.gov.br/ementasep. Acesso em 21/12/17. 
 
134 Disponível em: http://escolas.educacao.ba.gov.br/ementasep. Acesso em 21/12/17. 
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compreenda o seu papel social/profissional, seus campos de atuação e se veja como 
participante ativo/produtivo da sociedade. (grifos meus) 

 

O componente curricular Estudos Interdisciplinares articula os conhecimentos 

científicos na perspectiva da integração entre teoria e prática pelo aprendizado e o 

desenvolvimento de tecnologias sociais e pela realização de projetos e desenvolvimento de 

atividades profissionais na sociedade e na comunidade, no sentido de promover a intervenção 

social. São atividades representativas das ações formativas e constituem práticas sociais que 

vão em direção e em benefício do trabalho e da sociedade.  A partir do ano de 2012, 

anualmente, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia promove um Encontro Estudantil 

em que estudantes que tiveram projetos selecionados em etapas eliminatórias, em seus 

territórios de identidade, vão a Salvador realizar a exposição de seus projetos. Participam 

também desse Encontro estudantes da educação profissional que desenvolveram projetos de 

Tecnologia Social e que foram classificados para apresentá-los á sociedade.  

Os projetos desenvolvidos vinculam-se a todos os eixos tecnológicos dos cursos 

ofertados pelos Centros de educação profissional. No anexo C desta tese, está o registro de 

algumas fotografias da participação de estudantes da EPT na IV Feira Tecnológica nos dias 

21 a 23 de novembro de 2017 para a apresentação dos projetos desenvolvidos. Segundo a 

Superintendência da Educação Profissional, foram apresentados 200 projetos com 

aproximadamente 600 participantes, entre alunos e professores orientadores dos projetos. 

Os estudos de Varanda e Bocayuva (2009, p. 5) analisam o aparecimento, no Brasil, 

do conceito de Tecnologia Social135, bem como da política pública capitaneada pelo 

Ministério da Ciência e Tecnologia juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Social 

em 2005, por meio da chamada pública 01/2005 MCT/FINEP/MDS/ Caixa, para a Incubação 

de Empreendimentos Solidários.  

A chamada pública tinha por objetivo selecionar propostas para apoio financeiro: 

projetos de reaplicação de tecnologia social de incubação de empreendimentos solidários. 

Tais propostas expõem a interface do projeto com políticas públicas estaduais e municipais de 

economia solidária para desenvolvimento local ou territorial. De acordo com os autores, a 

centralidade dessa política pública é a inclusão social. Revelam também que o lócus 

prioritário dos investimentos do governo federal, no período de implementação da política, 
                                                 
135 VARANDA e BOCAYUVA (2009, p.11 e 14) afirmam que o termo tecnologia social tem sido utilizado por 

pesquisadores, movimentos sociais, gestores públicos e diversas organizações no intuito de demarcar um 
campo de iniciativas que atua segundo uma vertente crítica das visões de neutralidade e de determinismo 
tecnológico que, comumente, influenciam os modelos de ciência e tecnologia hegemônicos nas instituições de 
ensino e pesquisa. Vão mais além ao afirmar que o termo se inscreve numa mudança de paradigma do trabalho, 
que se desenvolve através do movimento de renovação do pensamento marxista. 
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entre 2005 a 2009, foi o Semiárido, a Amazônia Legal e os bolsões de pobreza das grandes 

cidades. 

Retomo novamente o estudo de Barbosa (2007, p.151-159) a fim de apresentar 

algumas institucionalidades criadas no Brasil para o fomento da política da economia 

solidária a partir do financiamento do governo federal e descrever a ação de cada uma delas 

para incubar e acompanhar o desenvolvimento dos empreendimentos autogestionados. 

Destaco aqui, a título de exemplificação, mas sem o compromisso de realizar análises sobre a 

atuação e os resultados obtidos por tais instituições, as Incubadoras Tecnológicas de 

Cooperativas Populares (ITCP), a Rede Universitária de Incubadoras Tecnológicas de 

Cooperativas Populares, incubadoras da UFRJ e da USP e, mais recentemente, a criação da 

Rede de Tecnologia Social (RTS). 

A autora faz uma análise crítica acerca da cultura adotada no Brasil a partir de 

modelos desenvolvidos em outros países do “empresariamento de pequeno porte” e a difusão 

da “sociedade por conta própria”. Aborda também as transformações econômicas e políticas 

no contexto produtivo capitalista, que necessitaram de vínculos com processos culturais que 

sustentam a cultura da estruturação e legitimação do autoemprego como uma das tendências 

no enfrentamento da crise social capitalista (BARBOSA, 2007, p. 66-67). 

É importante destacar, conforme indica o estudo de Barbosa (2007), que o 

desenvolvimento de tecnologias sociais requer um conjunto de conhecimentos que irão 

assegurar a apreensão dos diversos elementos constitutivos do modus operandi dessa forma 

trabalho pelos sujeitos, o que, por sua vez, implica o conhecimento das mediações necessárias 

que se interpõem entre o planejamento de um projeto de tecnologia social e sua 

materialização para o alcance dos fins a que se destina: a geração do autoemprego e da renda. 

Ou seja, faz-se necessário o domínio das ações empreendedoras para que, articuladas com o 

movimento conjunto de fortalecimento do capitalismo, materializem o empreendedorismo. 

“Assim, seja como realidade concreta, seja como ideologia, a figura desbravadora do 

autoemprego criativo, que se realiza por conta própria, passa a compor e a dar coerência ao 

universo das subjetividades coletivas de restauração do capital. ” (BARBOSA, 2007, p.71). 

Apoio-me nas ementas dos componentes curriculares para considerar que a presença 

dos conteúdos intervenção social e tecnologia social, como orientadores do trabalho 

pedagógico para a realização da unidade teórico-prática na formação dos sujeitos alcançados 

pela política de EPT, materializados no currículo, evidenciam a intencionalidade da política 

de educação profissional no sentido de orientar os estudantes para a atuação na sociedade, 

também na perspectiva do trabalho autogestionado, cooperado, associado, ou seja, formas de 
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trabalho que não coincidem com as orientações para a realização do trabalho assalariado, na 

sua forma de emprego. 

Retorno, outra vez, às questões regionais, com destaque para as relativas ao semiárido 

nordestino, para concordar com Souza (2015) sobre o que se convencionou ao atribuir ao 

contexto ambiental a causa da pobreza e da má qualidade de vida da região Nordeste do país, 

uma vez que 70% de seu território está inserido no semiárido. O jogo político regional, como 

denunciou Celso Furtado (2000) em seus estudos sobre o Nordeste brasileiro, buscou deslocar 

os problemas de ordem eminentemente política dos condicionantes do subdesenvolvimento 

para a dimensão ambiental, numa perspectiva erroneamente determinista. Esse pensamento 

caricaturado e distorcido alimentou, por décadas, a chamada “indústria da seca”.  

É como se não chovesse, como se o solo estivesse sempre calcinado, como se as matas 

fossem secas e as estiagens durassem anos. As imagens são de migrantes, de crianças 

raquíticas, do solo estorricado, dos açudes secos, dos retirantes nas estradas, dos animais 

mortos, da migração. É um ponto de vista ao mesmo tempo real e ideológico, que, muitas 

vezes, serve para que se atribua à natureza a causa de problemas que são políticos, sociais e 

culturais, historicamente construídos (MALVEZZI, 2007, p. 14).  

 

... a sociedade do Semiárido continua economicamente frágil. Persistem dificuldades 
para a criação de condições que assegurem o seu desenvolvimento durável. A 
incompatibilidade entre as relações sociais de produção arcaicas e o avanço 
tecnológico continua respondendo pela coexistência entre a desigualdade (mostrada 
pela pobreza e a exclusão social da maioria da população) e as vantagens 
econômicas extraordinárias auferidas por segmentos sociais privilegiados. 
(MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, 2005, p. 10) 

 

Souza (2015) afirma que a concepção de convivência com a seca “reinventa” o 

possibilíssimo geográfico da escola francesa de Geografia. Enquanto essa escola tinha uma 

concepção calcada nos processos de inovação tecnológica, por outro lado, a ideia de 

convivência assenta-se na concepção de tecnologia social, construção social da tecnologia, 

em diálogo com a dimensão ambiental. As possibilidades são provenientes das relações dos 

sujeitos com a natureza, que, ao invés de sofrer os impactos da tecnociência, é conhecida, 

valorizada e preservada. 

 

Se ainda é incipiente o conjunto de políticas públicas com esse foco, as sinergias 
socioterritoriais dos atores locais politicamente engajados têm demonstrado o 
caminho viável de construção de alternativas e oportunidades para os povos do 
semiárido a partir da ideia de “convivência com a seca”, desconstruindo o histórico 
discurso de “combate à seca”. (SOUZA, 2015; p. 25) 
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Em 2006, colocou-se em execução o Programa Nacional de Apoio aos Territórios 

Rurais (PRONAT), que, para fins de nortear as ações, definiu quatro áreas de resultados a 

serem alcançados: fortalecimento da gestão social; fortalecimento das redes sociais de 

cooperação; dinamização econômica nos territórios rurais; e articulação institucional. 

Também foram criados Consórcios de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local 

(CONSAD), do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), que 

buscaram fomentar e desenvolver os territórios e fortalecer as articulações intraterritoriais.  

Para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a metodologia da abordagem 

territorial tem como perspectiva a constituição de institucionalidades proativas, capazes de 

estabelecer planejamento e negociação em torno de projetos e (ou) programas a serem 

demandados e também fazer a gestão social do território. Nesse sentido, o território é o espaço 

multidimensional de realização da vida (economia, cultura, política, ambiente), de relações de 

poder, de diálogo e articulação entre os atores territoriais: instituições, grupos sociais e 

movimentos sociais. Especificamente, o conceito de território adotado pela Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial (SDT) refere-se a: 

 

Um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, compreendendo 
cidades e campos, caracterizado por critérios multidimensionais, tais como o 
ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a política e as instituições, e uma 
população com grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam interna e 
externamente por meio de processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais 
elementos que indicam identidade e coesão social, cultural e territorial. (MDA/SDT, 
2006, p. 28)  

 

A categoria contradição, especificamente a contradição dialética, emerge como 

necessária para se analisar e discutir o campo empírico entre o movimento da política de 

educação profissional, para captá-la no movimento real na vida dos sujeitos por ela formados, 

por dentro do entrelaçamento das políticas públicas de cunho econômico com a educação. No 

estudo do objeto desta tese, não estive interessada em avaliar a política pública nas suas 

contradições lógicas. Isto é, não me interessou, como objeto de pesquisa, avaliar as 

formulações dos enunciados da política, isto é, se há e quais são as contradições lógicas136 

                                                 
136 Recorro a Saviani (1996) para expressar a distinção, como também a relação por inclusão ou incorporação, 

que existe da lógica formal pela lógica dialética no pensamento de Marx. Em Saviani (1996), são fundamentais 
as indicações contidas no texto de Marx denominado "Método da Economia Política", que coloca, de modo 
correto, a distinção entre o concreto, o abstrato e o empírico. “Com efeito, a lógica dialética não é outra coisa 
senão o processo de construção do concreto de pensamento (ela é uma lógica concreta), ao passo que a lógica 
formal é o processo de construção da forma de pensamento (ela é, assim, uma lógica abstrata). Por aí, 
pode-se compreender o que significa dizer que a lógica dialética supera por inclusão ou incorporação a lógica 
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entre os enunciados da política e sua materialização. Não importou, pois, saber se a política 

efetivamente cumpre ou não os enunciados formulados, ou mesmo demonstrar que foram 

encontradas inconsistências entre a formulação da política e sua realização, tampouco 

demonstrar que tais inconsistências seriam as próprias contradições.  

De acordo com Barata Moura (2012, p.368), a contradição dialética é uma categoria 

teórica que permite “procurar contribuir para um correto conhecimento das contradições de 

que a realidade se compõe”. No trabalho interpretativo dos dados coletados na pesquisa, 

especificamente na interpretação e explicação do campo empírico, a partir das entrevistas com 

os sujeitos egressos, as contradições dialéticas revelam o movimento do real, sua 

processualidade, o movimento dos polos da contradição, identificados como polos dominantes 

e determinantes.137 

 

O polo dominante de uma contradição é aquele que, num determinado momento, 
conserva a supremacia de um dado processo, que encarna e exerce a hegemonia que 
nele se verifica e que lhe desenha os traços. (BARATA-MOURA, 2012, p. 344) 
 
O polo determinante de uma contradição é aquele que efetivamente a conduz na 
materialização do leque de possibilidades reais que projeta, isto é, aquele que 
praticamente determina o estádio do desenlace em que se encontra o sentido ou a 
orientação da resolução da contradição, segundo formas mais ou menos acentuadas. 
(BARATA-MOURA, 2012, p. 344-345). 
 
Daí que um dos objetivos fundamentais da dialética enquanto ciência, ou enquanto 
saber fundamentado, se venha, precisamente, a perfilar como sendo o de procurar 
contribuir para um correto conhecimento das contradições de que a realidade se 
compõe. (BARATA-MOURA, 2012, p. 368)  

 

Nesse sentido, importou-me captar, de acordo com Barata-Moura (2012, p. 378-379), a 

contradição dialética138 que corresponde a uma “relação objetiva em que os elementos, 

                                                                                                                                                         
formal (incorporação, isto quer dizer que a lógica formal já não é tal, e sim parte integrante da logica 
dialética) [...] e do processo de apropriação do concreto no pensamento. [...] o concreto é, pois, histórico; 
ele se dá e se revela na e pela práxis. Portanto, a lógica dialética não tem por objeto as leis que governam o 
pensamento enquanto pensamento. Seu objeto é a expressão, no pensamento, das leis que governam o 
real. A lógica dialética se caracteriza, pois, pela construção de categorias saturadas de concreto. Pode, pois, ser 
denominada a lógica dos conteúdos, por oposição à lógica formal que é, como o nome indica, a lógica das 
formas.” (grifos meus). SAVIANI, Dermeval. Prefácio da 11ª edição. In: Educação: do senso comum a 
consciência filosófica. Artes Médicas, 1996. 

 
137 A contradição não é apenas expressão estrutural de um processo; ela própria é um processo, ao longo do qual 

os contrários que a integram desenvolvem sua luta. Uma luta que produz transformações e alterações 
substanciais, tanto na posição relativa desses mesmos contrários, como na própria estrutura fundante que os 
unifica. (BARATA-MOURA, 2012, p. 345). 

138 A partir da análise de Frigotto (2016), a contradição dialética se vincula à mudança material na 
processualidade. O autor discute a concepção de dialética marxista em Barata-Moura, a dialética da 
conservação, da negação e da superação, em que o papel da teoria, no materialismo dialético, é permitir 
compreender o movimento do real, a processualidade, que, por sua vez, é a própria mudança material do real. 
(Grupo These: Projetos Integrados de Pesquisas sobre Trabalho, História, Educação e Saúde – Reunião de 17 
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integrantes de uma coisa ou de um processo, guardam entre si uma ligação estreita e forte, que 

os torna dependentes uns dos outros e os faz constituírem-se numa totalidade”.  

 

É esta conjugação estrutural, ou conexão, de determinações constitutivas que 
permite, de resto, à contradição estabelecer-se e funcionar como princípio interno do 
movimento ou do desenvolvimento deste mesmo ente ou processo em causa. [...] Ela 
supõe, sim, uma implicação dos opostos numa totalidade objetiva em devir. 
(BARATA-MOURA, 2012, p. 378-379) 

 

Fontes (2005, p. 71) afirma que a contradição é uma das categorias fundamentais para 

se identificar e explicitar o núcleo no qual se instalam as formas de dominação, pois “... 

pensar historicamente é pensar as contradições, é ver os conflitos e as lutas sociais que devem, 

a cada instante, apreender e localizar o núcleo no qual se instalam as formas de dominação”. 

Significa que procurar as contradições e analisá-las permite compreender o movimento do 

real e evidenciar as tendências dos polos da contradição, como se revelam, se tendencialmente 

no sentido negativo, de reiteração da perspectiva hegemônica, como também pelo lado da 

positividade, no sentido da luta pela superação ou transformação. 

Os dados coletados nas entrevistas e transcritos mais adiante, especificamente quanto 

as evidências produzidas pelas categorias empíricas: “Trabalho e formação” e “Formação e 

inclusão social”, expressam como as pessoas se reconhecem como sujeitos formados sob a 

égide de uma determinada política educacional e permitiram ver, potencialmente, como se dá 

o movimento da política do ponto de vista da formação dos sujeitos na perspectiva da 

formação da individualidade em si e para si139, na relação com a sociedade – com o estado 

ampliado – entendendo-o a partir do pressuposto gramsciano. Os dados explicitam o modo 

como os sujeitos se colocam e qual o lugar que ocupam na sociedade, pelas relações sociais 

que produzem sua existência material, como se colocam como trabalhadores, como 

produtores com lugar produtivo na vida social.  

                                                                                                                                                         
de maio de 2016 –UFF- 9 às 12 horas. Ainda Barata-Moura: A dialética Tese, Antítese e Síntese.  Coord. 
Profa. Dra. Maria Ciavatta, em que se debateu a categoria Contradição). 

139 Essa análise é realizada por Newton Duarte em sua tese de doutorado “A individualidade para si”, e  também 
publicada em artigo onde o autor relaciona as reflexões acerca da individualidade e da pedagogia histórico-
crítica. Algumas questões levantadas e analisadas por Duarte: Há lugar no marxismo para a discussão sobre a 
individualidade? A pedagogia histórico-crítica precisa de uma teoria da formação do indivíduo? Responde-se 
afirmativamente a essas duas perguntas pela análise dos pilares de uma teoria marxista da formação do 
indivíduo humano. O ponto de partida é a relação entre os processos de objetivação e apropriação que têm sua 
gênese na atividade de trabalho. Essa relação é analisada numa perspectiva dialética, materialista e histórica, 
compreendendo-se a contradição gerada pela luta de classes, que confere ao desenvolvimento sociocultural 
tanto o significado de humanização quanto o de alienação. Dessa maneira, a formação do indivíduo é entendida 
no interior do processo histórico de autoconstrução do gênero humano, num movimento que parte do em si e 
caminha em direção ao para si, ou seja, que promove a formação da individualidade livre e universal.  
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O nexo que estabeleço entre os estudos de Duarte (2013) é no sentido de confrontar as 

objetivações nos indivíduos pela hierarquização da esfera da vida e das atividades cotidianas, 

por meio dos objetos, da linguagem e dos costumes, com a passagem para a não mais 

aceitação como “natural” a hierarquia das atividades cotidianas ao relacionarem-se com elas 

com uma a atitude desfetichizada. 

Adotei a relação dialética entre educação e experiência para olhar o campo empírico e 

analisá-lo sob a perspectiva de que “pela experiência, os homens e as mulheres se tornam 

sujeitos, experimentam situações e relações produtivas como necessidades e interesses, como 

antagonismos. Eles e elas tratam essa experiência em sua consciência e sua cultura e não 

apenas a introjetam. Ela não tem um caráter só cumulativo. Ela é fundamentalmente 

qualitativa” (THOMPSON, 1981, p. 99).  

A análise das entrevistas direcionou-me a Thompson (1981, p. 182), no sentido de 

apreender o real e ultrapassar a possibilidade de interpretar a “experiência humana” como 

expressão do empirismo. A relação dialética entre educação e experiência, em Thompson 

(2002; p. 13), tem como pressuposto que toda educação que faz jus a esse nome envolve uma 

relação de mutualidade, uma dialética, porque nenhuma turma se constitui de estudantes 

passivos, recipientes de educação. Em Thompson (2002; p. 13), a dialética entre educação e 

experiência deve ser considerada em relação ao estudante adulto, pois a diferença se deve à 

experiência que ele traz para a relação.  

A experiência modifica, às vezes de maneira sutil e às vezes mais radicalmente, todo 
o processo educacional; influencia os métodos de ensino, a seleção e o 
aperfeiçoamento dos mestres e o currículo, podendo até mesmo revelar pontos 
fracos ou omissões nas disciplinas acadêmicas tradicionais e levar à elaboração de 
novas áreas de estudo. (THOMPSON, 2002; p. 13) 

 

De acordo com o historiador marxista, embora a experiência seja um termo ausente na 

teoria marxiana, ele considera que, a partir dela, os “homens e mulheres retornam como 

sujeitos, dentro deste termo – não como sujeitos autônomos, ‘indivíduos livres’, mas como 

pessoas que experimentam suas situações e relações produtivas determinadas como 

necessidades e interesses e como antagonismos”. Experiência, em Thompson (1981, p. 189), 

tem a seguinte explicação: 

 

E quanto à “experiência” fomos levados a reexaminar todos esses sistemas densos, 
complexos e elaborados pelos quais a vida familiar e social é estruturada e a 
consciência social encontra realização e expressão (sistemas que o próprio rigor da 
disciplina, em Ricardo ou no Marx de O Capital, visa a excluir): parentesco, 
costumes, as regras visíveis ou invisíveis de regulação social, hegemonia e 
deferência, formas simbólicas de dominação e de resistência, fé religiosa e impulsos 
milenaristas, maneiras, leis, instituições e ideologias – tudo o que, em sua totalidade, 
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compreende a “genética” de todo o processo histórico, sistemas que se reúnem 
todos, num certo ponto, na experiência humana comum, que exerce ela própria 
(como experiências de classes peculiares) sua pressão sobre o conjunto. [...] a 
experiência (descobrimos) foi, em ultima instancia, gerada na “vida material”, foi 
estruturada em termos de classe, e, consequentemente o “ser social” determinou a 
“consciência social”. 

 

Os sujeitos com suas necessidades prementes, com suas condições delimitadas pela 

pobreza, o que eles fazem com essa política da EPT? Como eles se transformam? Como eles, 

os sujeitos egressos, transformam suas condições de ser e estar nessa realidade deles?  Para 

Thompson (1981, p. 182), “os sujeitos ‘tratam’ essa experiência em sua consciência e sua 

cultura das mais complexas maneiras e em seguida (muitas vezes, mas nem sempre, através 

das estruturas de classe resultantes) agem, por sua vez, sobre sua situação determinada”. Com 

isso, foi a partir do campo empírico e dos resultados das entrevistas que emergiu a 

necessidade de discutir sobre as categorias trabalho e práxis social, que serão apresentados no 

capítulo seguinte.  

Na historiografia thompsiana (2002, p. 36), ao proceder à análise da relação entre a 

classe social, a cultura popular e a educação, ele retorna à Revolução Francesa e aos períodos 

que se seguiram, durante um século ou mais, para afirmar que “a maior parte dos educadores 

da classe média não conseguia distinguir o trabalho educacional do controle social e isso 

impunha com demasiada frequência uma repressão à validade da experiência da vida dos 

alunos ou sua própria negação”. 

O resultado foi que a educação e a experiência herdadas se opunham uma à outra. E 
os trabalhadores que, por seus próprios esforços, conseguiam penetrar na cultura 
letrada viam-se imediatamente no mesmo lugar de tensão, onde a educação trazia 
consigo o perigo da rejeição por parte de seus camaradas e a autodesconfiança. Essa 
tensão ainda permanece. (THOMPSON, 2002, p. 36)  

 

Nos estudos de Thompson (2002, p. 36-39), é recorrente, na sua análise sobre as obras 

históricas e literárias produzidas à sua época, a afirmação acerca da tensão e do conflito entre 

educação e experiência, e mesmo a existência de uma relação de oposição entre a cultura 

letrada, intelectual, e a cultura provinda da experiência, “o problema da educação e a escola 

da vida”, a interpelação dialética entre as disciplinas intelectuais e a “vida em si mesma”. 

 Ciavatta e Frigotto (2002, p. 7), na apresentação da obra A experiência do trabalho e a 

educação básica, em referência a Paulo Freire, afirmam que “a escola e os processos 

educativos são ‘empapados’ daquilo que os sujeitos-alunos vivem na sua vida concreta nos 

diferentes espaços da sociedade”. Na mesma obra, Lia Tiriba (2002, p. 69), a partir de um dito 

popular, discute “se a escola é o lugar para estudar, mas... estudar o quê? [...], este espaço de 

produção e reprodução de conhecimentos pode contribuir para manter a névoa e (ou) também 
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para clarear a luz dos olhos de quem tenta decifrar o bê-á-bá da complexidade das relações 

sociais”. 

 Tiriba (2016, p. 88) recorre a Thompson (2001, p. 267) para lembrar ao pesquisador 

que, nas suas análises históricas, sociológicas e políticas, “os fenômenos sociais e culturais 

não correm atrás do econômico após longa demora; estão, na sua origem, imersos no mesmo 

nexo relacional”. Ao considerar as múltiplas determinações que conformam os movimentos 

do real, para Thompson (1981), a História deve ser entendida como um processo estruturado.   

Analisa que, sob a perspectiva thompsiana, por ser uma formação “tanto cultural como 

econômica, a classe é uma relação social, é fruto de experiências comuns, vividas, herdadas e 

partilhadas, que são, em grande medida, mas não apenas determinadas pelas relações de 

produção” (TIRIBA, 2016, p. 88). Citando Thompson, acerca da classe como um fenômeno 

econômico e cultural, afirma:  

 

... a classe se delineia segundo o modo como homens e mulheres vivem suas 
relações de produção e segundo a experiência de suas situações determinadas, no 
interior do ‘conjunto de suas relações sociais’, com a cultura e as expectativas a eles 
transmitidas e com base no modo pelo qual se valeram dessas experiências em nível 
cultural. (THOMPSON, 2001, p. 277)  

 

A análise do processo histórico pressupõe o entendimento de como, pela experiência, 

homens e mulheres vivem, percebem, sentem, fazem e refazem o conjunto das relações 

sociais, determinadas tanto por pressões externas como pela vontade coletiva (TIRIBA, 2016, 

p. 88). 

 

É pela capacidade de ação/pensamento/ação, é pela práxis e pela própria agência 
humana que se dá a possibilidade de criação e recriação da realidade humano-social. 
Daí a necessidade do exercício de captar a “história vista de baixo” ou “pelos de 
baixo”, o que requer a valorização de experiências passadas e presentes da classe 
trabalhadora, tecidas nas condições objetivas e subjetivas do contexto real, do qual 
as experiências emergem. Em defesa do materialismo histórico, Thompson (1981, p. 
15) reivindica a experiência como “uma categoria que, por mais imperfeita que seja, 
é indispensável ao historiador”. Pensamento, sentimento e ação caminham juntos, 
assim a experiência não é meramente prática. (TIRIBA, 2016, p. 89) 

 

Ao confrontar o objetivo da política de EPT na Bahia – de comprometer-se com a 

inclusão social dos sujeitos egressos, considerada, neste estudo, como uma “promessa 

inclusiva” – com a realidade vivida pelos sujeitos, fui induzida a desenvolver uma análise 

reflexiva sobre a educação profissional destinada a adolescentes, jovens e adultos oriundos da 

classe trabalhadora, quando me encontro com suas necessidades e os desejos daqueles que, 
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apesar das dificuldades cotidianas, ainda atribuem à escola uma potência suficiente para 

alimentar suas expectativas e esperanças de uma inclusão social. 

No roteiro estruturado para a entrevista com os egressos (Apêndice C), buscou-se 

captar – na mediação da formação profissional ofertada pela política de EPT no CETEP de 

Ribeira do Pombal –, a consciência formativa, por meio da apreensão da importância que 

atribuem ao trabalho, à formação recebida no CETEP para a vida em sociedade, e, ao trabalho 

de conclusão de curso (TCC) na relação entre o conhecimento estudado com a sociedade, com 

a comunidade em que viviam. Também foram indagados sobre as relações entre os conteúdos 

e as atividades pedagógicas com a realidade social, ou seja, com o mundo do trabalho e com 

problemas econômicos, social e políticos da localidade, do Estado, do país, do mundo. 

Buscou-se captar também se a formação recebida no CETEP contribuiu para compreender as 

diversas formas de trabalho que existem e, por fim, como a formação em um curso técnico 

contribui para a inclusão social. 

 As falas dos 12 (doze) egressos expressam e são representativas da dialética presente 

na sociedade em que vivemos, pelas contradições entre educação e trabalho, e educação e 

experiência, que se revelam na interpelação entre a prática social dos sujeitos e sua formação 

profissional. Considero que a prática social expressa a concepção de mundo dos sujeitos 

sociais. Na organização das respostas dos sujeitos para categorização dos dados empíricos, 

verificou-se a formação de pares dialéticos, que são expressivos da organização do trabalho 

pedagógico materializado na consciência dos sujeitos.  

A abordagem sobre a prática social, nesta tese, considera três aportes teóricos dentro 

do materialismo histórico-dialético. Na primeira abordagem teórica, baseada em Mao Tsé-

Tung (1979, p. 12-16)140, realizo uma síntese da relação entre o conhecimento e prática social 

a partir desse autor, que considera a existência de alguns pressupostos sobre a produção 

material da existência e a prática social, a saber: o conhecimento do homem depende de sua 

produção material; a atividade dos homens, na produção, constitui a base da sua atividade 

prática – o determinante de todas as coisas. O conhecimento está indissociavelmente ligado à 

sua produção material. O homem compreende a natureza progressivamente: seus fenômenos, 

suas propriedades, suas leis, assim como ele próprio. Ele aprende a conhecer, em diversos 

graus, certas relações que existem entre os próprios homens, que interagem em determinadas 

relações de produção, orientados a solucionar os problemas relativos à vida material.  

                                                 
140 Discussão sobre o conceito de prática social a partir do aporte teórico em TSÉ-TUNG, Mao. Sobre a 

Contradição (In: TSÉ-TUNG, Mao. O pensamento de Mao de Tsé-Tung. Rio de Janeiro, Paz e Terra: 1979, p. 
15-63.), realizada em Fórum III, disciplina obrigatória do doutorado do PPFH/UERJ ministrada em março de 
2014 pelo professor Gaudêncio Frigotto. 
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Quanto à relação entre a produção e a prática social, pode-se afirmar: ela não se limita 

à atividade de produção; a prática social encontra-se na luta de classes, na vida política, na 

ciência, na arte; cada forma de pensamento está invariavelmente marcada pela classe social da 

qual o indivíduo faz parte; a teoria materialista dialética do conhecimento põe a prática em 

primeiro lugar, ou seja, o conhecimento, de maneira alguma, pode estar desligado da prática. 

A segunda abordagem sobre a prática social apoia-se em Vazquez (2011, p. 227) que 

discute a atividade prática do homem como ação adequada a fins, destacando que a atividade 

prática é real, objetiva ou material. O objeto da atividade prática é a natureza, a sociedade ou 

os homens reais. O fim dessa atividade é a transformação real, objetiva, do mundo natural ou 

social para satisfazer a determinada necessidade humana. E o resultado é uma nova realidade.  

O estudo sobre a atividade prática em Vazquez (2011) permitiu-me compreender a 

relação entre a atividade prática dos homens, dentro de um modo de produção especifico, e o 

movimento que é realizado socialmente para que ultrapasse o status de prática para práxis 

social. Em Vazquez (2011, p.222) toda práxis é atividade, mas nem toda atividade é práxis A 

práxis social, como categoria de análise, é discutida no capitulo III desta tese. Aqui, no 

entrelaçamento do campo empírico, considero pertinentes, para relacioná-los com a prática 

social, os seguintes pressupostos:  

 

Tudo o que a história nos mostra é produto da atividade prática dos homens. São 
eles que desenvolvem as forças produtivas, criando, assim, uma contradição que 
exige ser resolvida. São eles, também, que criam as relações sociais de produção e 
que as destroem com ações concretas, reais, quando essas relações freiam o 
desenvolvimento das forças produtivas e do progresso social em geral. [...] A práxis 
produtiva é tão humana como a práxis social, não só no sentido de que o homem é o 
seu objeto – na práxis social – como também no sentido de que é sempre o sujeito de 
toda práxis; portanto, nada acontece na história que não contenha necessariamente a 
sua intervenção. (VAZQUEZ, 2011, p. 340-341) 
 
No individuo se entrelaça toda uma série de relações sociais, isso é o que Marx quis 
enfatizar ao falar da sua sociabilidade, ou qualidade social. Essa qualidade social 
não determina completamente o comportamento do individuo, mas, sim, certas 
formas fundamentais destes, assim como seus limites. (VAZQUEZ, 2011, p. 343)  
 
... as relações de produção são certamente relações objetivas, sociais, entre os 
homens, independentemente de como eles as vivam ou conheçam. Mas os homens 
não constroem essas relações como puros suportes ou efeitos, mas, sim, como 
indivíduos concretos, dotados de consciência e vontade, ainda que um tipo peculiar 
de relações sociais – as relações capitalistas de produção – tenda a fazer deles meros 
suportes ou efeitos, e fazer das relações humanas simples relações entre coisas. 
(VAZQUEZ, 2011, p. 344) 

 

 A terceira abordagem sobre a prática social respalda-se em Saviani (2008, p 56-58), 

que adota uma pedagogia articulada com os interesses das classes populares e parte da 

concepção de que essa pedagogia valoriza o diálogo com a cultura acumulada historicamente, 



199 

sem perder de vista a sistematização lógica dos conhecimentos. O método de ensino da 

Pedagogia Histórico-Critica (2005) considera a relação entre educação e sociedade e tem a 

prática social como ponto de partida e ponto de chegada da atividade pedagógica. Entre o 

ponto de partida e o de chegada, Saviani (2008, p. 58) explicita o processo de sistematização 

lógica dos conhecimentos, sua ordenação e gradação para efeitos de transmissão ou 

assimilação dos conteúdos cognitivos, a saber: problematização, instrumentalização e catarse. 
141 

 É importante destacar, em Saviani (2008, p. 58), que a prática social, como ponto de 

chegada, implica uma relação pedagógica que se realizou pela analise levada a cabo no 

processo de ensino. A passagem da síncrese (ponto de partida) à síntese (ponto de chegada) 

“manifesta nos alunos a capacidade de expressarem uma compreensão da prática em termos 

tão elaborados quanto era possível ao professor”. A compreensão da prática social passa por 

uma alteração qualitativa, pela mediação pedagógica.  

Consequentemente, a prática social é e não é a mesma. No ponto de partida, é a 

mesma da chegada, dada como o suporte e o contexto, o pressuposto e o alvo, o fundamento e 

a finalidade da prática pedagógica; no ponto de chegada, não é a mesma, considerando-se que 

o modo de nos situarmos no seu interior se alterou qualitativamente pela mediação 

pedagógica. Saviani (2008, p. 59) conceitua a educação como “uma atividade mediadora no 

seio da prática social global”. Reporta-se a Vazquez apud, Saviani, 2008, p. 58-59 para 

afirmar que: 

 

A teoria em si [...] não transforma o mundo. Pode contribuir para a sua 
transformação, mas para isso tem que sair de si mesma, e, em primeiro lugar tem 
que ser assimilada pelos que vão ocasionar, com seus atos reais, efetivos, tal 
transformação. Entre a teoria e a atividade prática transformadora se insere um 
trabalho de educação das consciências, de organização dos meios materiais e planos 
concretos de ação; tudo isso como passagem indispensável para desenvolver ações 
reais, efetivas. Nesse sentido, uma teoria é prática na medida em que materializa, 
através de uma série de mediações, o que antes só existia idealmente, como 
conhecimento da realidade ou antecipação ideal de sua transformação. 

 

Realizo a seguir a discussão teórica que embasa o campo empírico analisado. E, mais 

adiante, respaldada pelas falas dos sujeitos entrevistados, apresento, um recorte com a 

                                                 
141 Para a pedagogia histórico-critica, o momento da problematização trata de detectar que questões precisam ser 

resolvidas no âmbito da pratica social e, em consequência, que conhecimento é necessário dominar; a 
instrumentalização trata da apropriação pelas camadas populares das ferramentas culturais necessárias à luta 
social que travam diuturnamente para se libertar das condições de exploração em que vivem; a catarse é 
entendida na acepção gramsciana de “elaboração superior da estrutura em superestrutura na consciência dos 
homens”. Trata-se da efetiva incorporação dos instrumentos culturais, transformados agora em elementos 
ativos da transformação social. (SAVIANI, 2008, p. 57). 
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transcrição de algumas respostas a cada uma das questões formuladas na entrevista, como 

representativas dos dados obtidos. Mas ressalto que a integra das transcrições está no 

Apêndice G. Apresento cada uma das categorias empíricas que expressam uma relação 

orgânica com o par dialético que emergiu das respostas dos egressos, e considero-o como 

representativo de cada uma das categorias empíricas que orientaram a formulação das 

questões da entrevista. Os pares dialéticos evidenciam que existem contradições na política de 

EPT da Bahia, na formação dos sujeitos egressos dessa política, e expressam a dialética 

presente na escola pública como fenômeno social das práticas sociais presentes na própria 

sociedade sob o modo de produção capitalista.  

As categorias empíricas nortearam a elaboração do instrumento por meio das questões 

da entrevista. Os pares dialéticos que emergiram do objeto pesquisado formaram-se a partir 

das respostas dos entrevistados. As categorias e os pares dialéticos que permitiram conhecer a 

relação entre a formação profissional e a prática social estão descritos a seguir.  

 1) Trabalho e formação: trabalho mercadoria versus trabalho socialmente necessário;  

2) Currículo, conhecimento e realidade social: conhecimento técnico versus 

conhecimento politécnico;  

3) TCC e práxis social: integração entre teoria e prática versus separação entre teoria e 

prática;  

4) Formação e inclusão social: i) inclusão social pela formação técnica, ii) inclusão 

social pelo reconhecimento social, iii) inclusão social pelo trabalho como mercadoria, iv) 

inclusão social pelo trabalho socialmente necessário. 

A formação desses pares dialéticos, apresentados como representativos das categorias 

empíricas, respaldou-se na literatura especializada que discute e analisa a educação sob o 

modo de produção capitalista. Destaco, em especial, os estudos de Demerval Saviani, nas 

obras listadas abaixo, dentre outras do autor, que são consideradas como uma coleção que 

analisa a educação brasileira e busca explicar a fecundidade do seu passado para a 

compreensão do momento atual de suas manifestações – sua historicidade –, no sentido de 

possibilitar a compreensão da dialética presente no cotidiano. Mas, ao mesmo tempo, 

considero que não é o cotidiano que tem a capacidade de explicá-las, porque entendemos que 

a realidade é histórica. As obras nas quais me apoiei são: História das Ideias pedagógicas 

(2013), Escola e democracia (2008), Pedagogia Histórico-Critica (2005) e o Choque teórico 

da politécnica (2003). Referencio-me ainda na obra da pedagoga russa Krupskaya, A 

construção da pedagogia socialista (2017), para analisar a categoria conhecimento 

politécnico. 
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Com base nessas obras, busquei analisar as respostas às entrevistas e formar os pares 

dialéticos: conhecimento técnico versus conhecimento politécnico e o outro par dialético 

referente à produção do conhecimento, pela dialética da integração entre teoria e prática 

versus separação entre teoria e prática. A relação dialética entre conhecimento técnico e 

conhecimento politécnico tem como pressuposto de que, historicamente, no Brasil, são 

realizados ajustes na educação pelos reclamos postos pelo modelo econômico do capitalismo 

de mercado, associado e dependente. Difundiram-se, então, ideias relacionadas à organização 

racional do trabalho (taylorismo, fordismo), ao enfoque sistêmico e ao controle de 

comportamento (behaviorismo), que, no campo educacional, configuraram uma orientação 

pedagógica que podemos sintetizar na expressão “pedagogia tecnicista” (SAVIANI, 2013, 

p.364-369).  

A problemática da integração entre teoria e prática versus separação entre teoria e 

prática, em Saviani (2005, p. 117-119), está relacionada com a questão material da 

organização do sistema de ensino. É muito comum a reivindicação, entre professores e alunos, 

a favor da prática e contra a teoria. As redes escolares são organizadas segundo determinada 

concepção que, normalmente, é instituída por meio da legislação. A rede escolar de educação 

básica no Brasil, em sua organização atual, ainda se pauta, fundamentalmente, pelas 

características que assumiu em decorrência da reforma do ensino da Lei 5.692/71. Trata-se da 

concepção e organização do ensino correspondente ao período do Regime Militar. 

 

O fato de não atentar suficientemente para o modo como as escolas estão 
organizadas acaba por inviabilizar a transformação pretendida. E isto não por 
insuficiência da teoria, nem, necessariamente, por insuficiente compreensão teórica 
por parte dos responsáveis por sua implantação. Ocorre que, como já se indicou, as 
escolas estão organizadas de determinada maneira que corresponde a determinada 
concepção, ou seja, de determinada orientação teórica. Assim, quando se quer mudar 
o ensino, guiando-se por uma outra teoria, não basta formular o projeto pedagógico 
e difundi-lo para o corpo docente, os alunos e, mesmo para toda a comunidade, 
esperando que eles passem a se orientar por essa nova proposta. É preciso levar em 
conta a prática das escolas que, organizadas de acordo com a teoria anterior, operam 
como um determinante da própria consciência dos agentes, opondo, portanto, uma 
resistência material à tentativa de transformação alimentada por uma nova teoria. 
(SAVIANI, 2005, p.121) 
 
... em se tratando de pedagogia histórico-crítica, para a qual a prática é o 
fundamento, o critério de verdade e a finalidade da teoria, uma vez que são as 
condições materiais que determinam a consciência e não o contrário, a 
desconsideração em relação à materialidade da prática pedagógica e seu caráter 
determinante pode, mesmo, ser interpretada como inconsistência teórica. 
(SAVIANI, 2005, p.123)  

 

Sobre a organização do trabalho pedagógico e a metodologia para a integração dos 

conhecimentos teóricos e práticos, dos conhecimentos científicos com os conhecimentos do 



202 

trabalho, a literatura referente à educação socialista, em Pistrak (2011), Shulgin (2013) e 

Krupskaya (2017), aborda que a pedagogia socialista faz a conexão entre trabalho intelectual 

e trabalho manual, em vez de realizar a ruptura entre eles, como é próprio do modelo burguês 

de sociedade. Na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) pós-revolução 

socialista de 1917, a deliberação sobre a Escola Única do Trabalho dispôs que, no núcleo do 

trabalho escolar, na base da atividade da escola (Shulgin, 2013, p.88), deve estar um sistema 

que coloca no centro de tudo o estudo da atividade de trabalho das pessoas. O trabalho é a 

base da vida das pessoas (KRUPSKAYA, 2017, p. 313).  

O sistema de ensino é realizado por um “sistema de complexos”, e não “método de 

complexos” – complexo significa composto. A diferenciação é justificada de maneira deixar 

claro que não se trata de “ensino por disciplinas”, ou “sistema de ensino por disciplinas”. A 

questão é evidenciar que o “sistema de ensino por complexos” é um método cientifico 

especifico, que exige o estudo das coisas e fenômenos não de forma isolada, mas em suas 

inter-relações, nas ligações de uns com os outros, na sua totalidade, complexidade. “Nós 

podemos colocar a noção de ‘método por complexo’ ao lado da noção de método dialético. 

[...] O isolamento de uma disciplina em relação a outra atingiu, às vezes, tal grau que o 

sistema ficou em um estado de ‘desconexão’, o sistema de disciplinas levou a escola ao 

afastamento da vida. ” (KRUPSKAYA, 2017, p. 310-313). 

Quanto à noção de politécnica, ela deriva, basicamente, da problemática do trabalho. 

“Nosso ponto de referência é a noção de trabalho, o conceito e o fato do trabalho como 

princípio educativo geral. Toda a educação organizada se dá a partir do conceito e do fato do 

trabalho, portanto, do entendimento e da realidade do trabalho. ” (SAVIANI, 2003, p.132). 

Nesses termos, no conhecimento politécnico, que tem o trabalho como a referência, a questão 

central é entender como o trabalho está organizado hoje (SAVIANI, 2003, p. 143). 

 

“Ensino politécnico”, “instrução politécnica” etc., para nos referirmos a uma 
concepção de educação que busca, a partir do desenvolvimento do capitalismo e de 
sua crítica, superar a proposta burguesa de educação. E, a meu ver, essa 
denominação é preferível à “educação tecnológica”, pois, hoje em dia, é esta última 
expressão que nos remete imediatamente à concepção burguesa. De fato, quem, ao 
ouvir alguém se posicionar em defesa de uma educação de caráter tecnológico, 
concluiria tratar-se de uma posição socialista? O inverso, contudo, não deixa de ter 
procedência: a defesa de uma educação politécnica tende, imediatamente, a ser 
identificada com uma posição socialista. (SAVIANI, 2003, p.146) 

 

Concordo com Saviani (2013) sobre a necessidade de retomar o discurso crítico que se 

empenha em explicitar as relações entre educação e os seus condicionamentos sociais, 

evidenciando a determinação recíproca entre a prática social e a prática educativa, entendida, 
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ela própria, como uma modalidade especifica da prática social (Saviani, 2005, XIII). Na 

sociedade atual, pode-se perceber que já não é possível compreender a educação sem a escola, 

porque a escola é a forma dominante e principal de educação. Ela é, pois, compreendida com 

base no desenvolvimento histórico da sociedade; assim compreendida, torna-se possível sua 

articulação com a superação da sociedade vigente em direção a uma sociedade sem classes, a 

uma sociedade socialista (SAVIANI, 2005, p.103).  

Krupskaya (2017, p. 149) reporta-se ao tempo em que Marx realizou seus escritos, 

sobre as mudanças graduais nos processos de produção e a permanente reorganização da 

produção pela industrialização, que exigiam do trabalhador habilidades para adaptar-se a 

todas as condições de mudança de produção e o domínio de novos métodos de produção. 

Sobre o politecnismo, afirma que é um sistema global, na base do qual está o estudo da 

técnica em suas diversas formas, tomadas em seu desenvolvimento e em todas as mediações 

(KRUPSKAYA, 2017, p. 151). 

Na organização do trabalho pedagógico, podemos relacionar os estudos da autora com 

o ensino politécnico e o conhecimento politécnico a partir do pressuposto de que é preciso 

haver articulação dos conhecimentos das diversas áreas da ciência.  

 

Politecnismo não é alguma matéria especifica de ensino, ele deve impregnar todas as 
disciplinas, refletir-se na seleção do material tanto da física quanto a química, bem 
como nas ciências naturais e nas sociais. É preciso uma articulação mutua das 
disciplinas, e uma ligação delas com atividades práticas, especialmente a articulação 
delas com o ensino do trabalho. Somente tal articulação pode dar o caráter 
politécnico do ensino ao trabalho. (KRUPSKAYA, 2017, p. 151)  

 

 Vai mais além, ao afirmar que a organização da educação politécnica forma um 

trabalhador desenvolvido integralmente, do qual o capitalismo não precisa. Por isso, sob o 

capitalismo, a escola politécnica não pode se desenvolver completamente (KRUPSKAYA, 

2017, p. 151). 

A questão do trabalho como uma das categorias fundamentais para a existência de 

uma ontologia do ser social se expressa nos estudos dos teóricos brasileiros aos quais me 

reporto ao longo desta tese – Leandro Konder, Carlos Nelson Coutinho, José Paulo Netto, 

Gaudêncio Frigotto – que tomam Marx como referência para concordar com os pressupostos 

dos estudos de György Lukács. Apoio-me também em Sergio Lessa (2015), estudioso 

brasileiro da ontologia do ser social a partir de Lukács, que apresenta as mediações 

ontológicas pelas quais os homens, de fato, construíram sua própria história.  
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Há a necessidade, portanto, de se demonstrar como, com que mediações, de que 
modo, os homens fazem a sua própria história − ou, se quiserem, a sua própria 
essência. Para realizar esta demonstração, Lukács investigou as quatro categorias 
ontológicas fundamentais do mundo dos homens: trabalho, reprodução, ideologia e 
alienação. (LESSA, 2015, p. 133) 

 

As discussões provocadas por Frigotto (2014)142 sobre as bases do pensamento de 

Lukács, a partir dos estudos de Lessa (2015) e Konder (2008)143, trouxeram para a 

centralidade da discussão a categoria trabalho em Lukács como a forma originária do agir 

humano. Isso não significa que tudo ou todos os atos humanos sejam redutíveis ao trabalho, 

embora ele seja a forma originária e o fundamento ontológico das diferentes formas da práxis 

social. Para estabelecer essa distinção entre o trabalho e o mundo amplo da práxis, Lukács 

denomina o trabalho de posição teleológica144 primária, e as práxis sociais de posições 

teleológicas secundárias.  

O trabalho humano se caracteriza por uma ação que tem, antes de sua concretização, 

uma prévia ideação. Mas essa prévia ideação só pode existir na medida em que for realizada 

na prática, na medida em que se objetivar num objeto. Nesse processo, se estabelecem duas 

relações fundamentais. A primeira é que o desenvolvimento social tem como fundamento o 

fato de que, a cada processo de objetivação, o trabalho produz objetiva e subjetivamente algo 

“novo” mediante o qual a história humana se consubstancia como um longo e contraditório 

processo cumulativo que resulta no desenvolvimento das “capacidades humanas”. O mesmo 

que significa dizer que, ao transformar a natureza, o indivíduo e a sociedade também se 

transformam. A reprodução social, por isso, é sempre a produção do novo. A segunda diz 

respeito ao fato de que, sem o desenvolvimento das forças produtivas, não haveria a passagem 

de modos de produção menos complexos para os mais complexos, e sem o desenvolvimento 

                                                 
142 Gaudêncio Frigotto (2014), ontologia do ser social, debate em Fórum III, disciplina obrigatória do doutorado 

do PPFH/UERJ 
 
143 KONDER, Leandro. O que é dialética. Editora Brasiliense, 2008. Segundo Konder, Marx teve uma vida 

muito atribulada: ligou-se bem cedo ao movimento operário e socialista, lutou na política ao lado dos 
trabalhadores, viveu na pobreza e passou a maior parte de sua vida no exílio (na Inglaterra). A solidariedade 
ativa que o ligou aos trabalhadores contribuiu, certamente, para que ele tivesse uma compreensão do trabalho 
diferente daquela que tinha sido exposta pelo velho Hegel, cuja existência transcorrera quase toda entre as 
quatro paredes da biblioteca e da sala de aula. Marx concordou plenamente com a observação de Hegel de que 
o trabalho era a mola que impulsiona o desenvolvimento humano, porém criticou a unilateralidade da 
concepção hegeliana do trabalho, sustentando que Hegel dava importância demais ao trabalho intelectual e não 
enxergava a significação do trabalho físico, material. “O único trabalho que Hegel conhece e reconhece” – 
observou Marx em 1844 – “é o trabalho abstrato do espírito. ” Essa concepção abstrata do trabalho levava 
Hegel a fixar sua atenção exclusivamente na criatividade do trabalho, ignorando o lado negativo dele, as 
deformações a que ele era submetido em sua realização material, social. Por isso Hegel não foi capaz de 
analisar seriamente os problemas ligados à alienação do trabalho nas sociedades divididas em classes sociais 
(especialmente na sociedade capitalista). 

144 Por teleologia Lukács entende o projetar, de forma abstrata e prévia (ideação prévia), uma determinada ação. 
Por causalidade entende os nexos causais do mundo objetivo (Frigotto, 2014). 
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das capacidades dos indivíduos, eles não poderiam operar as relações sociais cada vez mais 

complexas. A reprodução social desdobra, para Lukács, dois polos indissociáveis: a 

reprodução das individualidades e a reprodução da totalidade social. 

De acordo com Lessa (2015, p. 117), o marxismo ontológico, cujos teóricos mais 

expressivos são Lukács e Gramsci, ao mesmo tempo em que reafirma o caráter comunista da 

obra marxiana, que não coincide com a perspectiva dos estudos estruturalistas da obra 

marxiana, volta-se para demonstrar que o seu caráter revolucionário também está em conceber 

o mundo dos homens como uma nova forma de ser, uma nova materialidade, que se consubs-

tanciaria pela construção, teleologicamente posta, de uma nova objetividade.  

Para Frigotto (2014) é com a ontologia do ser social que um divisor se estabelece nas 

concepções do Mundo Grego até Hegel e de Marx até hoje. Para Lukács, Marx faz esse 

divisor, conforme afirma: 

 

Na Grécia Antiga, em Platão, a história é feita pelos homens, mas em referência ao 
modelo fixo da esfera essencial das ideias. Para Aristóteles o modelo fixo é o 
Cosmos dentro do qual cada ser ocupa seu lugar natural, menor e efêmero. Uma 
concepção dualista/transcendental. Na Idade média, a metafísica cristã, 
fundamentalmente da igreja católica, a essência está em Deus e o homem, um ser 
finito e passageiro na espera do o juízo final. 
Na modernidade, a burguesia rompe com a essência divina da idade medieval, mas a 
substitui por uma essência humana entendida como “natureza dos homens” 
(utilitarista, egoísta). De Locke e Hobbes a Rousseau, trata-se da projeção da 
universalidade da natureza específica do homem burguês, da racionalidade do 
proprietário privado que se relaciona com os outros pela mediação dos seus 
interesses egoístas. Nos termos de Marx, a essência do homem capitalista foi 
elevada à essência capitalista do homem. (FRIGOTTO, 2014) 

 

Uma síntese realizada por Frigotto (2014) é a de que, nos dias atuais, a história 

humana não tem seu limite ou seu fim no modo de produção capitalista, pelo simples fato de 

não existir uma essência humana capitalista, eterna, imutável, fixa. Por outro lado, não existe 

também uma teleologia fixa. Existe uma prévia e fundamental ideação (utopia) de superação 

da alienação capitalista – que mutila e cinde o gênero humano – numa sociedade sem 

propriedade privada e sem classes sociais. Sem a dominação de seres humanos sobre outros 

seres humanos. 

Recorre-se aos estudiosos sobre a ontologia do ser social de Lukács, para realizar o 

nexo entre o trabalho e a educação a partir do trabalho humano como uma das mediações e 

determinações ontológicas do ser social, incluindo-se a referência a Lessa (2015), pela 

concepção de processualidade do salto ontológico ao desenvolvimento processual de um novo 

ser.  O salto do mundo inorgânico ao orgânico, o salto da vida à gênese do ser social se dão 
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mediante a transformação orientada ou consciente. O momento predominante do salto da vida 

ao mundo dos homens se constitui pelo trabalho. 

Pelos pressupostos marxistas é que Saviani (2008, p.58-61) argumenta em favor da 

perspectiva contra-hegemônica na produção do conhecimento, pela pedagogia histórico-

crítica, ao considerar que a “educação como atividade mediadora no seio da prática social 

global” é necessária como “educação das consciências”, que tenha a prática social como 

ponto de partida e de chegada à produção do conhecimento e ao conhecimento da realidade.  

Respaldei-me teoricamente nos pressupostos da pedagogia socialista para identificar o 

par dialético sobre o trabalho socialmente necessário versus trabalho como mercadoria. 

Apoio-me na relação entre trabalho e educação, na perspectiva marxiana e gramsciana, a 

partir de alguns estudiosos, com destaque para os estudos de Manacorda (2007), em Ensino e 

trabalho em Gramsci, de Saviani (2010), em A formação humana na perspectiva histórico-

ontológica e em Pistrak (2011), Fundamentos da escola e do trabalho. 

Em Manacorda (2007, p. 136), colhem-se esclarecimentos sobre as concepções em 

Marx e em Gramsci, sobre a forma como colocam a questão do trabalho e do seu princípio 

educativo como elemento presente na formação humana e na educação escolar 

especificamente. A acepção, em Gramsci, consiste na afirmativa da existência da relação do 

trabalho como princípio educativo; em Marx, a acepção diz respeito ao princípio educativo do 

trabalho, conforme esclarece Manacorda (2007, p. 136): 

O trabalho, para Gramsci, é essencialmente um elemento constitutivo do ensino, 
semelhante ao que é o aspecto prático no ensino tecnológico em Marx; o trabalho 
não é um termo antagônico e complementar do processo educativo, ao lado do 
ensino em suas variadas formas, mas se insere no ensino pelo conteúdo e pelo 
método. Enquanto em Marx, em suma, ocorre principalmente a integração do 
ensino, ainda que dotado de plena autonomia e riqueza de conteúdo, no processo de 
trabalho de fábrica, em Gramsci, ocorre a integração do trabalho como momento 
educativo no processo totalmente autônomo e primário do ensino. Mas, em que pese 
essa questão não secundária, tanto a inspiração gramsciana é claramente marxista, 
como também não se reduz e não se confunde nunca com as demais pedagogias; 
nem com o trabalho profissional das tradicionais e subalternas escolas de ofícios, 
nem com o trabalho snob e de recreação das tendências pedagógicas progressistas. 

 

Afirma que Gramsci repropõe a conexão marxiana (e leniniana) de ensino-trabalho, 

mas – convém logo deixar claro – sem acolher integralmente a hipótese marxiana de um 

trabalho produtivo, industrial e, portanto, remunerado, das crianças, a saber:  

 

O trabalho, para Gramsci, é essencialmente um elemento constitutivo do ensino, 
semelhante ao que é o aspecto prático no ensino tecnológico em Marx; o trabalho 
não é um termo antagônico e complementar do processo educativo, ao lado do 
ensino em suas variadas formas, mas se insere no ensino pelo conteúdo e pelo 
método. 
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 Esclarece ainda mais Manacorda (2007, p.136) ao detalhar as concepções de Marx e 

Gramsci sobre a relação entre o trabalho e o ensino: 

 

Gramsci, na verdade, coloca o conceito e o fato do trabalho como princípio 
educativo imanente da escola elementar; e esse enfatizar, ao mesmo tempo, o 
momento conceitual e o fatual, o momento teórico e o prático, já se reporta a Marx. 
Porém, Marx se refere, sobretudo, à concepção que tem do trabalho como uma 
relação imediatamente instituída entre a sociedade e a natureza, para transformar a 
natureza e socializá-la, e que fundamenta o equilíbrio entre ordem social e ordem 
natural: uma concepção que sintetiza todos os termos marxianos da história da 
indústria como relação real entre homem e natureza, e como processo de 
humanização da natureza. No entanto, é tipicamente gramsciano o modo como a sua 
proposta de trabalho como princípio e fundamento da escola elementar emana da 
análise do conteúdo educativo do ensino de base, à conclusão de um discurso que 
parte da diferenciação de dois elementos educativos fundamentais: as primeiras 
noções de ciências naturais e as noções de direitos e deveres do cidadão. São 
exatamente esses elementos “culturais” que determinam a natureza e a função 
educativa ainda do trabalho no pensamento de Gramsci, na medida em que as leis da 
sociedade civil são estatais. (MANACORDA, 2007, p. 136-137) 

 

Manacorda (2007, p. 137) baseia-se na premissa teórica de Gramsci para argumentar 

que não existe uma autonomia de Gramsci em relação a Marx. Que a organização de uma 

escola única inicial de cultura geral, humanística, formativa, que harmonize precisamente o 

desenvolvimento da capacidade de trabalho intelectual, não resta dúvida, atende a uma 

premissa integralmente marxiana, ainda que Gramsci, que a compreendeu profundamente, lhe 

atribua motivos e desenvolvimento original.  

Prossegue na sua argumentação afirmando que é comum a tendência de enfatizar, em 

Gramsci, o momento cultural, humanístico; e nada haveria a objetar a essa tendência, já que, 

ao lado das precisas proposições da proposta marxiana quanto ao nexo entre ensino e trabalho, 

existe, em Gramsci, uma ênfase consciente quanto à exigência cultural, que ele define como 

humanística e formativa. Afirma ainda que esses elementos estão bem presentes também em 

Marx, que, de maneira não casual, fala em formação intelectual ou espiritual, enfatizando toda 

a riqueza da vida espiritual do homem. 

Apresenta o ponto central em que Gramsci se afasta de Marx: 

 

Como em parte já antecipamos, onde se afasta dele é exatamente em relação ao tema 
do trabalho, que, no entanto, permanece nele como uma fundamental decorrência de 
Marx. Para Marx, de fato, a experiência concreta da fábrica oitocentista colocava a 
hipótese de uma integração das crianças na produção, num trabalho ainda 
prevalentemente manual, ainda que ligado aos aperfeiçoamentos da moderna 
tecnologia; para Gramsci, ao contrário, o sucessivo desenvolvimento do real, tanto 
no ensino quanto na produção, coloca a proposta de um desenvolvimento autônomo 
e um enriquecimento do processo educativo escolar, bem como um trabalho cada 
vez mais evoluído tecnicamente. Assim, a integração que acrescenta entre parênteses 
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ao trabalho manual (técnica e industrialmente), embora coincida, nos termos, com a 
proposta de Marx, que fala sempre de trabalho manual como o trabalho industrial, 
pode significar também uma correção da hipótese de um trabalho exclusivamente 
manual e uma ênfase do seu caráter especificamente moderno. Mas, acima de tudo, 
Gramsci não fala de trabalho industrial, de inserção das crianças na fábrica, mas sim 
de desenvolver nelas a capacidade de trabalhar industrialmente, num processo 
escolar coordenado com a fábrica, mas dela autônomo. (MANACORDA, 2007, P. 
137-138)  

 

 Sobre as diferenças, para Gramsci, na relação entre a escola e a formação profissional, 

numa concepção de trabalho como socialmente necessário e o trabalho como mercadoria, 

como valor de troca e a relação com a formação profissional, esclarece Manacorda (2007, p. 

138-139): 

 

A escola, por não ser socialmente qualificada ou discriminante, deve educar de 
modo que todo cidadão possa tornar-se dirigente. Pensa, portanto, num tipo de 
ensino e preparação ao trabalho que conserve ao máximo o caráter marxiano da 
unilateralidade; quer que os elementos sociais utilizados no trabalho profissional não 
caiam na passividade intelectual, mas possam dispor de todas as possibilidades de 
atividade cultural e de trabalho científico. E, de maneira mais geral, denuncia o fato 
de que, na situação atual de divisão social das funções, certos grupos estejam 
limitados em sua escolha profissional por diversas condições econômicas... e 
técnicas... (Gramsci, 1949, p. 100, 106, 114, 127-8), o que é uma clara retomada da 
afirmação marxiana de que as circunstâncias em que os indivíduos vivem somente 
lhes permitem desenvolver unilateralmente uma qualidade a expensas de todas as 
outras. 
 

No Brasil, estudiosos do campo trabalho e da educação, a exemplo de Carmen Sylvia 

Vidigal Moraes (2013), referem-se a Arroyo (2006) para debater sobre a importância dos 

currículos quando se aborda o trabalho na educação. Ela questiona a concepção de trabalho: 

de que trabalho estamos falando, do trabalho responsável pela exploração, dominação e 

sofrimento de mais da metade da humanidade? Alimenta o debate acerca da concepção de 

trabalho a ser incluída no currículo escolar e traz uma reflexão sobre se está claro, do ponto de 

vista pedagógico, o que é a educação pelo trabalho.  

Reporta-se a Marx para afirmar como é recente a concepção sobre a constituição do 

ser social como diverso do ser natural, pela mediação do trabalho, nos termos colocados por 

Marx – a história do processo de trabalho ou os modos de organização da produção –, que são 

divergentes da forma como Hegel concebe o trabalho abstrato. Aborda a produção capitalista 

de mercadorias e o trabalho socialmente necessário, que produz outra divisão interna do 

trabalho para agregar valor à mercadoria. Faz um nexo com a produção de mercadorias no 

capitalismo, para relacionar a produção do conhecimento e destacar que, em Marx, a ciência é 

utilizada diretamente como força produtiva a serviço do capital.  
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Afirma que, “a história do processo de trabalho está ligada ao desenvolvimento do 

sistema produtivo e suas formas de organização e ao movimento do capital – movimento de 

acumulação e valorização”. Ao estudar essa relação, Marx mostra como o capital, valor em 

movimento, cresce. O trabalho é a fonte primária do valor (MORAES, 2013, p. 15). 

Estabelece, na cena contemporânea, um nexo de trabalho e educação e formação profissional 

com os discursos elaborados pelas agências internacionais (FMI, DIRD, BID, OCDE), que 

recuperam as formulações da teoria do capital humano145, pelo estabelecimento da relação 

entre a educação e a economia, para sustentar o argumento da importância da educação para a 

produtividade e para a luta contra o desemprego.  

Em resumo, nessa abordagem das relações entre educação, formação e trabalho, a 

educação tem um valor mercantil, um valor de troca, seja ela formadora de competências da 

força de trabalho ou de capital humano (Moraes, 2013, p. 25-26). Argumenta que, na contra-

hegemonia da concepção capitalista de trabalho como fator econômico, o trabalho como 

princípio educativo, do ponto de vista subjetivo, é o trabalho como produção de si; e, do ponto 

de vista coletivo, como produção política da vida, do viver. Trabalho de produção, de 

construção de nós mesmos e da realidade social, isto é, de construção do humano. É esse o 

significado do trabalho como princípio educativo, no seu sentido amplo, que deve perpassar o 

currículo e ser o fio condutor da relação entre diferentes áreas do conhecimento necessárias 

para a preensão e compreensão crítica da realidade natural e social, tão diferenciada e 

complexa (MORAES, 2013, p.31). 

A educação cujo princípio educativo é o trabalho tem o potencial para desenvolver a 

autonomia e a emancipação. De acordo com Ramos (2013): 

 

A educação que tem o trabalho como princípio educativo tem o modo de 
produção146, a vida produtiva, a dinâmica produtiva como o seu sentido histórico e 
cientifico e como referência pedagógica. Ela também é histórica, porque os 
conhecimentos que existem, considerados de formação geral, que foram legitimados 
socialmente, são respostas a problemas que a humanidade se colocou. E ainda, 
aquilo que se aprende com a finalidade diretamente produtiva, sem se 
compreenderem as mediações históricas, não se sustenta e, com isso não desenvolve 
autonomia, não tem potencial de emancipação. A aprendizagem também não se 
sustenta, se essa inferência produtiva não se apresentar, porque aí o conhecimento se 
torna nada, abstração. (RAMOS, 2013, p. 52) 

 

                                                 
145 A Teoria do Capital Humano surgiu nos Estados Unidos principalmente com SCHULTZ (1962) e BECKER, 

nos anos 1960 e 1970, que tiveram influência nas agendas dos governos. 
146 A abordagem sobre o modo de produção, no currículo escolar e no currículo integrado, é entendida, a partir 

de Ramos (2013), como um processo de produção da existência, que é constituído por múltiplos processos de 
produção. 
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Saviani (2010, p. 426) reporta-se a uma das obras de Marx (1985), os “Manuscritos 

econômicos e filosóficos”, para afirmar como ocorre, na concepção marxiana, a formação 

humana pelo trabalho: 

 

A formação humana é analisada na relação entre o processo histórico de objetivação 
do gênero humano e a vida do indivíduo como um ser social. O que faz do indivíduo 
um ser genérico, isto é, um representante do gênero humano, é a atividade vital, a 
qual é definida por Marx como aquela que assegura a vida de uma espécie. No caso 
dos seres humanos, sua atividade vital, que é o trabalho, distingue-se daquelas de 
outras espécies vivas por ser uma atividade consciente que se objetiva em produtos 
que passam a ter funções definidas pela prática social. Por meio do trabalho o ser 
humano incorpora, de forma historicamente universalizadora, a natureza ao campo 
dos fenômenos sociais. Nesse processo, as necessidades humanas ampliam-se, 
ultrapassando o nível das necessidades de sobrevivência e surgindo necessidades 
propriamente sociais. A forma básica e primeira de atividade humana é a de 
transformação da natureza. O produto do trabalho é, ao mesmo tempo, a realização 
de um objetivo previamente existente na mente humana e a transformação da 
atividade dos sujeitos em propriedades dos objetos. [...] Mas, no longo período da 
história social marcado pela divisão das sociedades em classes antagônicas, as 
relações de produção existentes entre as classes fundamentais caracterizaram-se pela 
divisão social do trabalho, acarretando que a objetivação do ser humano e a 
apropriação dos resultados dessa objetivação ocorressem sob formas que impediram 
que a totalidade da riqueza material e não material fosse posta a serviço da 
realização e do desenvolvimento da totalidade dos seres humanos. 

 

Prossegue Saviani (2010, p. 426; 430) na explicitação dos pressupostos da formação 

humana147 no pensamento marxista, pela dialética da apropriação da atividade humana e a 

objetivação da individualidade, para a superação da alienação148 e para se alcançar o pleno 

desenvolvimento da individualidade: 

                                                 
147 Segundo Saviani (2010, p. 430-431), a filosofia pode contribuir para que a educação se insira nesse processo 

de construção dessa nova sociedade, a partir das condições atuais, marcadas por relações sociais alienadas, 
recorrendo ao conceito de “clássico”, que se reporta ao patrimônio cultural da humanidade que deve ser 
assimilado pelas novas gerações como elemento de sua plena humanização, associado a algo avançado. O 
clássico é aquilo que resistiu ao tempo, tendo uma validade que extrapola o momento em que foi formulado. 
Define-se, pois, pelas noções de permanência e referência. Uma vez que, mesmo nascendo em determinadas 
conjunturas históricas, capta questões nucleares que dizem respeito à própria identidade do homem como um 
ser que se desenvolve historicamente, o clássico permanece como referência para as gerações seguintes que se 
empenham em se apropriar das objetivações humanas produzidas ao longo do tempo. A filosofia, como 
concepção de mundo, formula e encaminha a solução dos grandes problemas postos pela época em que ela se 
constitui. Como tal, ela contém em si, de forma sintética e conceptualizada, a problemática da época. Por isso, 
os filósofos que a História reconhece como tal são os grandes intelectuais que conseguiram expressar, de forma 
mais elaborada, os problemas das respectivas fases de desenvolvimento da humanidade. Nesse sentido, 
tornaram-se clássicos, isto é, integram o patrimônio cultural da humanidade. O estudo crítico dos grandes 
filósofos, isto é, dos clássicos da filosofia, é uma via de acesso privilegiada à compreensão da problemática 
humana, o que tem grande valor educativo, já que a educação não é outra coisa senão o processo por meio do 
qual se constitui, em cada indivíduo, a universalidade própria do gênero humano. 

 
148 A concepção de alienação, nesta pesquisa, está de acordo com os pressupostos marxistas explicitados na 

ontologia do ser social de Lukács, sintetizados por Frigotto, (2014). A alienação ou estranhamento resultam, 
para Lukács, do fato de que, no processo histórico, não se podem controlar todas as consequências dos atos 
humanos. Ou seja, todas as objetivações põem em ação “séries causais”, ou uma processualidade teleológica 
cujos desdobramentos futuros não podem ser previstos de modo absoluto. É nesse processo que se radica a 
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Ocorre que não há outra maneira de o indivíduo humano se formar e se desenvolver 
como ser genérico senão pela dialética entre a apropriação da atividade humana 
objetivada no mundo da cultura (aqui entendida como tudo aquilo que o ser humano 
produz em termos materiais e não materiais) e a objetivação da individualidade por 
meio da atividade vital, isto é, do trabalho. Na sociedade capitalista, o trabalho 
produz riqueza objetiva e subjetiva, mas nem uma nem outra podem ser plenamente 
apropriadas por aqueles que trabalham. [...] os aspectos históricos e ontológicos da 
formação humana unem-se no pensamento de Marx numa perspectiva dialética de 
criação das condições de humanização a partir das relações sociais alienadas. 
Superar a alienação para alcançar o pleno desenvolvimento da individualidade livre 
e universal: essa é a perspectiva da sociedade comunista em Marx. 

 

Em sua análise sobre os conceitos básicos de trabalho, Ramos (2007, p. 33) descreve a 

concepção marxista de trabalho nos seus aspectos ontológicos e históricos, destacando que o 

pensamento mais frequente, “quando se pensa que temos de trabalhar para viver é o de obter 

um emprego, de preferência de carteira assinada, ganhar um salário ao final do mês, e, com 

ele, comprarmos o que precisamos”. É comum atribuir a ideia de trabalho ao emprego na 

indústria, no comércio ou nos serviços, em instituições públicas ou privadas. Trabalho, muitas 

vezes, é considerado sinônimo de emprego. Mas as inúmeras atividades produzidas pelo ser 

humano são trabalho. “Algumas são trabalho concreto, outras, trabalho abstrato. Este último 

equivale a uma forma histórica do trabalho que aparece na moderna sociedade burguesa”. 

Quando a produção da existência humana se dá sob o modo capitalista, diz-se que o 

trabalho contido no produto possui um duplo caráter: trabalho concreto e trabalho abstrato. O 

trabalho concreto corresponde à utilidade do produto (valor de uso), à dimensão qualitativa 

dos diversos trabalhos úteis. Porém esse produto não se destina apenas à satisfação de 

necessidades de quem o usará. Ele tem outro valor: o valor de troca. E quando assim se 

constitui, deixa de ser exclusivamente produto do trabalho humano para ser mercadoria 

(RAMOS, 2007, p. 33). 

Remete-se a Marx para esclarecer como se dá o processo por meio do qual o trabalho 

assume esse duplo aspecto nas sociedades capitalistas: pela produção da mercadoria e de suas 

funções sociais, como valor de uso e como valor de troca: 

 

Como explica Marx (1988: 45-53), a mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, 
uma coisa que, pelas suas propriedades, satisfaz necessidades humanas de qualquer 
espécie. A natureza dessas necessidades, se elas se originam do estômago ou da 
fantasia, não altera nada na coisa (desejo inclui necessidade; é o apetite do espírito e 
tão natural como a fome do corpo). Aqui também não se trata de como a coisa 
satisfaz a necessidade humana, se imediatamente, como meio de subsistência, isto é, 

                                                                                                                                                         
possibilidade de produção, pelos seres humanos, de mediações desumanizadoras ou obstáculos que impedem o 
desenvolvimento humano. A esse processo denomina-se alienação.  A superação das alienações de cada modo 
de produção social tem exigido a superação da sociabilidade que o produz 
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objeto de consumo, ou se indiretamente, como meio de produção. A utilidade de 
uma coisa faz dela um valor de uso. Esse seu caráter não depende de se a 
apropriação de suas propriedades úteis custa ao homem muito ou pouco trabalho. Os 
valores de uso constituem o conteúdo material da riqueza, qualquer que seja a forma 
social desta. Na forma da sociedade capitalista, eles constituem, ao mesmo tempo, 
os portadores materiais do valor de troca. Devemos salientar que uma coisa pode ser 
útil e produto do trabalho humano sem ser mercadoria. Quem, com o seu produto, 
satisfaz sua própria necessidade cria valor de uso, mas não mercadoria. Para 
produzir mercadoria ele não precisa produzir apenas valor de uso, mas valor de uso 
para outros, valor de uso social. Para tornar-se mercadoria, é preciso que o produto 
seja transferido a quem vai servir como valor de uso por meio da troca. (RAMOS, 
2007, p. 34) 

 

Em seus estudos, Marx (1980, p. 95) afirma, como pressuposto, que é a mercadoria a 

forma elementar que os produtos assumem no mercado, como produtos do trabalho humano. 

Explica que, para os capitalistas, a mercadoria que possuem não tem valor algum de uso 

direto. Do contrário, não a levariam ao mercado. Ela tem valor de uso para outros. Para o 

capitalista, a mercadoria só tem diretamente um valor de uso: o de ser depositária de valor e, 

assim, meio de troca. 

 

Todas as mercadorias são não valores de uso, para os proprietários, e valores de uso 
para os não proprietários. Todas têm, portanto, de mudar de mãos. Mas essa 
mudança de mãos constitui sua troca e sua troca as relaciona uma com as outras 
como valores e realizam-se como valores, antes de poderem realizar-se como 
valores de uso. (MARX, 1980, p. 95) 

 

Na análise de Frigotto (2010b, p. 90), a partir do imperativo do sujeito livre e igual 

perante o direito, para o estabelecimento de relações contratuais de compra e venda da força 

de trabalho, na apropriação do valor, O’Donnell (1981) afirma que, do ponto de vista da 

gênese das relações capitalistas de produção, a condição histórica básica é, pois, que o 

trabalhador apareça no mercado de trocas para vender sua força de trabalho duplamente livre: 

 

... livre no sentido que esteja destituído de propriedade, a não ser a sua força de 
trabalho, e livre do domínio total de alguém sobre ele, de sorte que não só as 
relações de troca possam se efetivar, como se efetivem formalmente sob uma 
aparência legal. (FRIGOTTO, 2010b, p. 90) 

 

A abordagem da pedagogia socialista por meio da literatura especializada, 

especificamente a partir da experiência da URSS e da escola do trabalho149 em Pistrak (2011, 

p 37), considera que a questão do trabalho nas escolas é uma das questões mais importantes, 

embora seja a questão menos estudada. Destaca que o método marxista tem como pressuposto 

                                                 
149 Segundo Frigotto (2010b, p. 203), nessa concepção pedagógica, o lugar do trabalho, na “escola do trabalho” é 

o de elemento de unidade técnico-política na prática pedagógica que medeia os interesses da “maioria 
discriminada”.  
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a relação entre o trabalho e a ciência, cabendo à escola ensinar a conhecer e a dominar a 

realidade. É por isso que a coluna central dos programas escolares compreende o estudo do 

trabalho humano. Recorri a Pistrak (2011) para situar o entendimento assumido na análise das 

respostas dos egressos entrevistados acerca do conceito de trabalho socialmente necessário, 

qual seja:  

 

... o trabalho socialmente útil, que determina as relações sociais entre seres 
humanos. Em outras palavras, trata-se aqui do valor social do trabalho, isto é, da 
base sobre a qual se edificam a vida e o desenvolvimento da sociedade.  (PISTRAK, 
2011, p. 41)  

 

 Shulgin (2013, p. 89) trata do desenvolvimento e da concepção do trabalho 

socialmente necessário após a deliberação da Escola Única do Trabalho na URSS, após a 

revolução socialista de outubro de 1917. A partir daí, estabelecem-se os critérios para definir 

as espécies aceitáveis de trabalho social. Faz alusão aos pontos que se podem incluir na 

definição de trabalho social, a saber: “... antes de tudo, é aquele tipo de trabalho que produz 

algum resultado que é plenamente real, inteiramente concreto, por um lado; por outro, é o tipo 

de trabalho que tem valor pedagógico. ” Afirma que, quando se referir a esse tipo de trabalho, 

com o termo “trabalho socialmente necessário”, é preciso entendê-lo do seguinte modo: 

 

Por trabalho social, vamos entender o trabalho de organização da escola orientado 
para a melhoria da economia e da vida, para elevar o nível cultural do meio, trabalho 
que dá determinado resultado positivo (se quiserem, resultados produtivos), isso em 
primeiro lugar; em segundo, é o trabalho pedagogicamente valioso; em terceiro, é 
aquele trabalho que está em conformidade com as forças dos adolescentes e com as 
particularidades da sua idade. (SHULGIN, 2013, p. 90) 

 

Sobre a realização do trabalho social ou do trabalho socialmente necessário não se 

reduzir ao aprendizado e à aplicação de habilidades como ler e escrever, mas à luta por 

habilidades mais amplas, Shulgin (2013, p.110) assevera que esse é um trabalho que se realiza 

pela capacidade de trabalhar, pela capacidade de viver e pela capacidade de reagir 

corretamente. Acrescenta: 

 

O trabalho socialmente necessário requer não apenas conhecimentos e habilidades, 
não só treino, mas também uma organização específica ou auto-organização. Ele 
exige capacidade de ação, engenhosidade, desenvoltura, capacidade de observação, 
interesse, trabalho inteligente; e não o individual, mas o coletivo, não só no seu 
canto, mas com o povo, na rua etc. Exige, portanto, a organização. E isso é muito 
importante. É muito necessário. [...] Ele ocorre fora da escola. A escola toma parte 
do exterior e em consequência a autogestão deixa de ser organizada puramente na 
escola. [...] O trabalho socialmente necessário dá uma série de habilidades de 
trabalho, uma série de conhecimentos práticos que ajudam a melhorar a vida, ele 
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introduz na economia uma série de elementos novos e importantes, uma série de 
melhorias. (SHULGIN, 2013, p.113-116) 

 

 Em defesa do lugar e do papel de uma educação comunista diferente e com os 

princípios que a separam da educação burguesa, Pistrak (2011, p. 87-93) defende, 

basicamente, três princípios: 1) quanto à natureza da educação,  é submeter o homem, como 

membro da sociedade, à educação social e oferecer-lhe dados para resolver as contradições 

entre “eu e o outro”, entre “indivíduo e sociedade”, e favorecer a determinação do próprio 

lugar na grande luta pela existência; 2) o papel cultural da escola do trabalho é interligar 

escola e vida, com o desenvolvimento máximo dos métodos coletivos de trabalho, pois ela é 

uma coletividade de trabalho organizado; a  escola comunista tem o papel de ser um centro 

cultural, pois o seu centro de gravidade está no trabalho intelectual visto que a base da 

produção é o trabalho cooperado; 3) relação entre a ciência e o trabalho pela concepção de 

trabalho como uma participação ativa na construção social, no interior e fora da escola, e a 

ciência como uma prática generalizada e sistematizada que orienta completamente essa 

atividade, de forma que cada um possa ocupar o lugar que lhe cabe. Em síntese, o principal é 

que o trabalho e os conhecimentos científicos tenham o mesmo objetivo, que a prática seja 

generalizada e sistematizada pela teoria, que a prática, afinal de contas, se baseie em leis 

teóricas. 

A seguir, apresento o recorte das respostas obtidas nas entrevistas conforme foi 

mencionado anteriormente. As duas primeiras questões buscaram saber o curso técnico em 

que o egresso se formou, se ele está trabalhando e o tipo de vínculo existente com o trabalho 

realizado. Início a categorização das respostas a partir da questão 3, sobre a importância do 

trabalho para o entrevistado, para a sociedade, para a sua comunidade, para o país, etc. 

Verificou-se que seis egressos depõem sobre o trabalho como socialmente necessário: 

 

A importância do trabalho é a realização de trabalhar com algo que gosta e na 
formação que estudou, para a comunidade e para o país, é por lidar com vidas, e 
ajudando a salvar vidas. (EGRESSO A)  
 
A importância do trabalho é porque atua numa área que gosta e, como venho da 
zona rural, este trabalho tem a ver com o que eu gosto. Facilita para a comunidade 
ter mais experiência com a terra e o manejo do solo, horta e plantações. (EGRESSO 
C) 

 

Outros seis egressos depõem sobre o trabalho como mercadoria, a saber: 

 

O trabalho é fundamental porque a pessoa sem trabalho não é ninguém. Mas não 
temos oportunidade de trabalhar na área técnica que se formou. Trabalho no Brasil é 
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difícil. Busca obter uma renda mesmo sem ter o emprego. O apadrinhamento e (ou) 
a indicação são os meios para se conseguir o emprego na região onde vive. 
(EGRESSO E)  
 
Trabalho é tudo. Existem diferentes formas de trabalho. Existem enfermeiros, gari, 
diretor, pedreiro. Trabalho é emprego. Mas existem outras formas de trabalho, mas 
eu não me lembro do que eu estudei aqui. Para me lembrar, eu preciso pegar 
novamente os cadernos, livros e ver novamente um assunto. Eu não sei responder 
essa pergunta sobre a importância do trabalho para a sociedade, para o país. 
(EGRESSO F) 

 

A questão 4 focalizou a importância do CETEP na formação do entrevistado. 

Considerou aspectos ligados à inserção profissional, à cidadania, à participação social, às 

responsabilidades como membro de uma comunidade e como membro da família, dentre 

outros. Nas 11 respostas dos egressos, observa-se a tendência de o conhecimento técnico se 

sobrepor ao politécnico.  

 

Quando eu entrei no CETEP, eu já tinha experiência de trabalho, mas aqui eu 
adquiri conhecimentos técnicos que eu comecei a aplicar na terra na roça do meu 
pai, onde eu morava, com meus pais antes de casar. Meus pais foram os primeiros 
que eu comecei a auxiliar com o conhecimento técnico, a plantação; só plantava a 
mesma coisa; a questão da queimada, meu pai queimava muito, e eu ensinei que não 
deve fazer o fogo, a queimada; então, ele aprendeu a plantar novas culturas, e não 
vender tudo e depois ir na rua comprar alimentos. Por exemplo, essas coisas todas eu 
aprendi aqui a aperfeiçoar os meus conhecimentos técnicos. (EGRESSO I). 
 
Quando você tem uma formação a mais você tem conhecimento. Mas as pessoas 
precisam querer, correr atrás, e, assim, se formar muito bem. Se tem dúvidas, 
pergunte ao professor. Um técnico de enfermagem tem total relação com a 
sociedade, você vai lidar com vidas de pessoas que você não conhece. Há uma forte 
relação entre a formação e a sociedade. Hoje as pessoas, quando sabem que você é 
um técnico em enfermagem, a responsabilidade é muito maior, porque as pessoas 
vão na sua casa para você atender. Lá na rua onde eu moro é assim: as pessoas 
sabem que tem um técnico em enfermagem lá. Elas dizem que a enfermeira mora 
ali. (EGRESSO L) 

 

E um egresso depõe sobre o conhecimento politécnico:  

 

A participação do CETEP na minha vida, a minha vida mudou, depois que eu entrei 
aqui, eu fiquei mais critico mais engajado na educação profissional, hoje eu ajudo 
muito a minha região, eu faço assistência técnica para os agricultores da região, hoje 
eu faço biologia, licenciatura pelo Prouni, então meus horizontes são outros. 
(EGRESSO M) 

 

A questão focalizou o TCC e indagou se o conhecimento adquirido nesse estudo 

trouxe alguma contribuição para a comunidade do entrevistado, ou mesmo que contribuição 

poderia trazer. Nas respostas, cinco egressos depõem sobre a relação de integração entre 
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teoria e prática, um egresso sobre a separação entre teoria e prática e seis egressos não 

responderam precisamente a essa questão: 

 
O tema foi sobre a esquizofrenia. As pessoas têm uma visão muito distorcida sobre 
pessoas que têm problemas mentais, hoje evoluiu muito o tratamento com essas 
pessoas. Acha o entendimento sobre esse tema interessante. Já teve oportunidade de 
falar com as pessoas sobre o tema e até mesmo identificar o comportamento em 
outras pessoas com esquizofrenia, bipolaridade, síndrome de pânico. Consegue 
analisar prontuário num CAPS e identificar a doença. (EGRESSO B). 
O TCC foi realizado para cumprir uma exigência, não estava relacionado com a 
comunidade e não lembro do tema. (EGRESSO A)  

  

A questão 6 foi formulada de modo diferente das demais, pois foi uma questão 

fechada, de múltipla escolha, com uma escala em que o egresso deveria qualificar, de 1 a 6, a 

relevância do tipo de formação recebida no CETEP. O resultado dessa questão gerou gráficos 

que estão nos apêndices de tese. Em síntese após a análise dos gráficos, pode-se afirmar, pelas 

respostas, que, em ordem de relevância, foram: 1) o ingresso no mercado de trabalho; 2) a 

atuação na agricultura familiar e 3) o prosseguimento de estudos. 

Na questão 7, a indagação foi se a formação recebida no CETEP – especificamente, 

quanto ao currículo do curso, as disciplinas, os conteúdos e as atividades pedagógicas – tem 

relação com a realidade social, ou seja, com o mundo do trabalho, com problemas 

econômicos, social e políticos da localidade, do Estado, do país, do mundo. Se a resposta 

fosse afirmativa, solicitava-se a indicação de exemplos. Nas respostas, sete egressos depõem 

sobre a formação técnica: 

 

Como a região aqui tem muito a questão da agricultura familiar, todo o meu curso 
foi voltado para o engajamento na agricultura familiar. Tive um professor que 
trabalhava com várias disciplinas, agricultura geral, as disciplinas que estudavam as 
diversas culturas regionais no solo; ele também era funcionário da empresa pública 
de desenvolvimento da agricultura, então fomos muito influídos a nos envolvermos 
com os agricultores familiares, para prestar assessoria técnica, porque os agricultores 
familiares aqui são leigos, na questão da agricultura; se o agricultor não sabe adubar 
bem a terra então ele vai ter problema na produção. As outras disciplinas do curso 
eram mais voltadas para a pecuária, e isso não é tão forte na região. (EGRESSO M) 

 

 E quatro egressos depõem sobre a formação politécnica: 

 

É um curso em que tudo que se trata é a realidade; as aulas práticas tratavam e 
ensinavam sobre a atuação no trabalho, para lidar com o corpo e a saúde. Outras 
situações estavam ligadas à questão de determinadas doenças estarem ligadas à falta 
de saneamento básico, doenças ligadas aos pés descalços, ao lixão, à falta de 
higiene, à falta de estrutura e condições econômicas para proporcionar uma vida 
melhor. Falta de educação. Ligadas à pobreza e nível de desigualdade. (EGRESSO 
B) 
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Na questão 8, a indagação era se a formação recebida no CETEP contribuiu para 

compreender as diversas formas de trabalho que existem. Verificou-se que seis egressos 

depõem sobre o trabalho como mercadoria: 

 

Ajudou bastante. Mesmo terminando um curso técnico, mesmo que não trabalhe na 
área, é preciso focar no que quer. Eu vejo que muitos colegas que não conseguem 
trabalhar na área. Eles estão trabalhando no comércio e fora da área, que não 
precisaria do curso técnico. Hoje, na área técnica, pode se juntar e montar uma 
associação só de técnico, pode dar palestras, pode prestar assessorias; na época que 
eu estudei aqui, os professores falavam e conversavam sobre como criar uma 
associação. Mas eu não aprendi como fazer isso, foi mais explicações e palestras 
sobre cooperativismo e associativismo. Podemos trabalhar para a gente mesmo; hoje 
tem o PRONAFI, PRONAE, PRONAFI JOVEM, PRONAFI MULHER, que 
podemos acessar esses créditos. (EGRESSO I) 

 

Nas respostas, três egressos depõem sobre o trabalho socialmente necessário: 

 

Gostei muito da área da pediatria de internamento de crianças e no nascimento de 
crianças, e também na área da enfermagem em si, o cuidado com os horários dos 
remédios, etc. Também ser cuidador de idoso. Atuar nas casas das pessoas 
acompanhando alguém que fez alguma cirurgia. Ou então atuar como profissional 
acompanhando pessoas doentes em casa. (EGRESSO F) 

 

E três egressos declaram desconhecer a existência de diversas formas de trabalho: 

 

Não contribuiu para compreender as diversas formas de trabalho que existem. 
(EGRESSO C) 

 
A questão 9 demanda sugestões ao CETEP para que o aluno possa compreender o 

trabalho a partir do currículo do curso. Nas respostas, cinco egressos depõem sobre a 

separação entre teoria e prática: 

 

Investir mais nos professores e melhores professores (professores mais preparados e 
dedicados) e também investir na prática profissional e que não fique para o estágio 
resolver isso de a gente só entender a profissão só quando vai para o estágio. 
(EGRESSO A) 
 
Precisa de mais aulas práticas e trazer mais esse assunto das diversas formas de 
trabalho que existem para dentro das próprias aulas. (EGRESSO D) 

 

 Três egressos depõem sobre a integração entre teoria e prática: 

 

Com certeza eu aprendi aqui e adquiri mais conhecimento aqui que eu consigo 
colocar em prática. Eu acho que, se o CETEP colocar mais palestras, trazer 
agricultores para falar sobre a zona rural. Para estimular os alunos a não ter 
vergonha de onde mora; aqui, meus colegas tinham vergonha de dizer que moram na 
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zona rural. O dia de campo mesmo pode fazer a diferença, ver nas visitas técnicas 
coisas novas na prática para se estimular e valorizar o campo. (EGRESSO I) 

 

E quatro egressos não responderam diretamente à questão: 

 

Não tenho sugestões, foi tudo ótimo para mim; eu não atuo na área, por isso não sei 
quais seriam as sugestões. (EGRESSO F) 

 

Pelos pares dialéticos que emergem do campo empírico, foi possível captar as 

contradições na relação dialética entre os polos. O polo dominante é aqui considerado como o 

modo de produção vigente, ou o próprio capital, e os desdobramentos da hegemonia 

capitalista, no sentido estudado por Barata-Moura (2012), como “o polo que conserva a 

supremacia de um dado processo, que encarna e exerce a hegemonia que nele se verifica”. O 

outro polo, que é o determinante, é considerado como a “materialização do leque de 

possibilidades reais que projeta, isto é, aquele que praticamente determina o estádio do 

desenlace em que se encontra o sentido ou a orientação da resolução da contradição. ” 

(Barata-Moura, 2012, p. 368). Por isso, é preciso atentar, com maior cuidado, no papel de 

cada um dos contrários na contradição de que faz parte, e não apenas juntá-los na amálgama 

de um todo indiferenciado, ou simplesmente considerá-los como elementos basicamente 

equivalentes (BARATA-MOURA, 2012, p. 340). 

Considero importante comparar e analisar as respostas dadas às questões 3 e 8, sobre a 

importância do trabalho para a sociedade e sobre se a formação recebida no CETEP 

contribuiu para compreender as diversas formas de trabalho existentes na sociedade. 

Evidencia-se uma inversão na concepção de trabalho dos egressos, pois, quando se reportam à 

sua importância a partir de suas práticas, vivências e experiências na sociedade, como sujeitos 

sociais, há uma tendência para concebê-lo como uma atividade socialmente necessária, não se 

evidenciando a prevalência da concepção de trabalho como mercadoria. Entretanto, na 

questão 8, sobre a formação recebida no CETEP, há uma prevalência da concepção do 

trabalho com seu valor de troca – trabalho como mercadoria. 

Conforme já foi afirmado em momentos anteriores nesta tese, a consideração que faço 

com relação à educação profissional é tomá-la como mediadora da formação profissional, e, 

portanto, situá-la também na mediação da relação entre educação e trabalho. O princípio 

educativo do trabalho, pelos pressupostos teórico-metodológicos adotados na tese, é dado 

aqui como uma relação orgânica entre trabalho e educação profissional, no sentido da 

autonomia dos sujeitos pelo reconhecimento de si como ser social, capaz de produzir e manter 

sua existência e a existência dos outros. Entretanto, sabe-se que o trabalho possui 
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características ontológicas e históricas na constituição do ser social, isto é, o trabalho assume 

diversas formas, tanto como necessidade de assegurar a existência do ser social quanto formas 

específicas ao longo da história da humanidade, de acordo com o processo de produção que se 

organiza socialmente. 

É importante notar que os sujeitos vinculam a importância do trabalho à sua 

concepção como algo socialmente necessário, pela importância do trabalho concreto e pelo 

seu valor de uso, no sentido de atender às necessidades humanas na sua forma autônoma e 

deslocada da relação de troca capitalista pela venda da força de trabalho. Referem-se à 

importância do trabalho sociocoletivo de modo recorrente, especificamente os técnicos em 

enfermagem e em agropecuária, que expressam a importância do trabalho concreto, 

especialmente quando falam sobre o cuidado, o cuidar do outro, o cuidar da terra e do manejo 

do trabalho no campo, o do trabalho social que se manifesta também como assistência.  

 

 

 

 A educação pelo trabalho em saúde é particularmente analisada por Ramos (2009, p. 

56-57) da seguinte forma:  

 

A natureza ontológica do trabalho na atenção e na assistência em saúde se revela no 
encontro entre as pessoas: o usuário que traz uma necessidade, um sofrimento; com 
outra pessoa que traz um conhecimento específico e instrumental para enfrentar 
esses problemas. Há riqueza nessa relação. [...] o cuidar é uma ação sociocoletiva. O 
cuidar em saúde é uma produção coletiva concreta, intencional, em oposição ao 
trabalho abstrato, em que a razão de ser do trabalho de cada um se perde na 
indeterminação do trabalho coletivo. 

 

Quando falam do trabalho a partir da formação profissional e das formas de sua 

relação social, considero, pelas respostas dos sujeitos, a evidência de uma consciência 

expressiva das relações de produção existentes. Eles expressam a forma do trabalho abstrato, 

do trabalho como valor de troca, em que manifesta também a sua forma de alienação pelo 

trabalho, da divisão social do trabalho, pelo fenômeno do emprego assalariado como única 

forma de trabalho. Os profissionais não manifestam o conhecimento dos fundamentos e as 

relações históricas dos processos de trabalho. O trabalhador, ao afirmar que a concepção que 

apreendeu em sua formação foi predominantemente a forma trabalho abstrato e trabalho como 

valor de troca, é destituído de poder e de autonomia frente ao processo do qual ele é também 

sujeito (RAMOS, 2009, p. 57).  
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Com isso, o produto do trabalho se abstrai do sujeito, e ele não se vê como sujeito 

produtivo, que participa da construção da riqueza social pelo trabalho e não se vê como 

sujeito, em potencial, das transformações da forma trabalho que predomina na sociedade 

capitalista. Evidencia-se, na formação dos egressos, um currículo deslocado da história e das 

formas históricas do trabalho que se configuraram na sociedade capitalista. Há o predomínio 

de uma tendência de reificar e naturalizar a forma do trabalho assalariado como a única 

concepção possível e exclusiva de produção da existência por meio do trabalho, na formação 

profissional ofertada no CETEP de Ribeira do Pombal. 

Com a questão 10, perguntou-se como a formação em um curso técnico contribui para 

a inclusão social, se existem outras formas de inclusão social e, caso existam, quais são elas e 

o que isso significa para o entrevistado. Observou-se, nas respostas dos egressos, que outras 

categorias empíricas emergiram além da categorização em pares dialéticos. Expressam 6 

egressos que a inclusão social se dá pela formação técnica; 3 egressos a identificam pelo 

reconhecimento social; 1 egresso a identifica pelo trabalho como mercadoria; e 1 egresso a 

identifica pelo trabalho socialmente necessário. 

Estão transcritas, a seguir, as falas dos sujeitos relacionadas com as categorias 

empíricas que considero expressar as concepções de inclusão social que foram captadas nas 

entrevistas: a) inclusão social pela formação técnica; b) inclusão social pelo reconhecimento 

social; c) inclusão social pelo trabalho como mercadoria; e d) inclusão social pelo trabalho 

socialmente necessário. 

a) Inclusão social pela formação técnica 

 

Contribui muito porque somente o ensino médio de formação geral não é suficiente, 
e a formação em um curso técnico é como se fosse uma mini faculdade, amplia a 
mente, a gente tem um conhecimento técnico. Inclusão social é ser incluído na 
sociedade, aprender a viver na sociedade. O ensino médio só não é suficiente. Se 
tivesse só o ensino médio seria trabalhar apenas para viver, sem muita saída para 
mudanças, porque não tem uma formação. 
(EGRESSO A) 
 
A inclusão combate a exclusão. Então, a educação e um curso técnico contribuem 
para uma inclusão que antes a pessoa não tinha. Na visão de conseguir trabalho 
precisa de um curso de base. É difícil uma inclusão social que não seja pelo 
trabalho. Inclusão está ligada a oportunidades. Não existem seres humanos excluídos 
da sociedade, mas não há oportunidade igual para todos. A desigualdade gera a 
exclusão e a igualdade gera a inclusão. O preconceito, muitas vezes, nasce daí, da 
desigualdade. (EGRESSO B) 
 
A inclusão acontece através do estudo, do conhecimento e da experiência no 
trabalho, pelo estágio, por exemplo. Tem que ter a habilitação no CREA para poder 
trabalhar na área. A inclusão social, pra mim, é por meio do trabalho ou emprego. 
Eu não vejo relação entre os problemas do país e o trabalho. (EGRESSO C) 
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Inclusão social proporcionada pelo curso é pelo lado da formação, para ver o lado 
humano, que é especifica deste curso de enfermagem. Pra mim, também o curso 
técnico na área ampliou meus conhecimentos, a cabeça que eu tenho hoje. Se não 
fosse o curso eu talvez não estivesse hoje cursando medicina veterinária. 
(EGRESSO E) 
 
Pra mim, inclusão social é ser uma enfermeira, é ir em busca do sonho da gente na 
área que a gente se formou. Eu trabalhava de carteira assinada na casa de um padre, 
e ele nem esperou eu me formar, ele me dispensou, deu minha rescisão e falou pra 
eu ir em busca do meu sonho. Eu recebi 3 parcelas do meu seguro desemprego e 
logo consegui esse trabalho de coleta num laboratório. Eu coloquei um currículo e 
nem esperava ser chamada. (EGRESSO G)  
 
Ter uma formação é uma forma de inclusão social, porque a gente se sente mais 
segura. A outra forma de inclusão, pra mim, é pela informática e o conhecimento 
que tivemos no curso foi uma base para eu me incluir na sociedade. Acessar o 
mundo da internet. Antes eu não tinha esse conhecimento e hoje eu tenho, eu me 
sinto realizada, eu interajo bastante com a internet. (EGRESSO J) 

 

b) Inclusão social pelo reconhecimento social 

 
Um curso técnico passa uma visão para a sociedade sobre a pessoa. E a sociedade 
passa a ver a gente de forma diferente e, pra mim, o significado disto é que a gente 
passa a ser incluído na sociedade, porque a gente é reconhecido. Outras formas de 
inclusão social eu não sei dizer. (EGRESSO H) 

 
Quando a gente tem uma formação, a gente tem o respeito da sociedade. Isso pra 
mim é inclusão social. As pessoas têm outra visão, te veem de outra forma. Antes é 
como se você fosse invisível. Agora você tem alguma coisa, e as pessoas passam a 
te ver de outra forma.  Porque a sociedade quer saber o que você tem, né? Existem 
outras formas de inclusão. Tem gente que está incluído pelas artes, ou outras formas, 
às vezes nem é um trabalho remunerado, às vezes é um trabalho voluntário. Mas 
você está fazendo algo. Pra mim, o psicológico da pessoa é que vai decidir se a 
pessoa faz algo sendo ou não remunerado, é dar algo a sociedade. (EGRESSO L) 
 
Para mim, inclusão social é ser incluído na sociedade e no mercado de trabalho. 
Então a formação profissional ajuda muito aos jovens a serem incluídos no mercado 
de trabalho. Além do trabalho, a inclusão no ensino superior também é inclusão 
social [...]. Não necessariamente ir embora da sua localidade. Essas políticas 
públicas elas vêm para barrar esse êxodo rural.   (EGRESSO M) 

 

c) Inclusão social pelo trabalho socialmente necessário: 

 

Contribuiu muito em todos os sentidos. A conversa com a comunidade ajudou 
bastante, eu tenho colegas na faculdade que preferem fazer a final do que apresentar 
um seminário.  Eu prefiro fazer o seminário, e isso foi a partir daqui, dos trabalhos 
que a gente desenvolveu aqui, porque a gente aprendeu aqui, nas visitas técnicas, a 
fazer históricos das comunidades e, ao conhecer a comunidade, a gente elabora o 
plano de assistência técnica. Outra inclusão social além do trabalho desta forma do 
capitalismo de só querer trabalhar para saber quanto vai ganhar, isso é só do 
capitalismo, mas há trabalhos voluntários, se encaixar nestes movimentos, e 
trabalhar entre comunidades. A inclusão social é trabalhar registrado, mas não só 
isso, mas trabalhar entre comunidades também, porque quem tem o conhecimento, 
quem tem um certificado, quem tá mais preparado é quem tem mais conhecimento. 
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Hoje eu sou registrada, mas eu também sou cooperada também no beneficiamento 
de castanha. (EGRESSO I) 

 

d) Inclusão social pelo trabalho como mercadoria: 

 
Não contribuiu para a inclusão social. A minha expectativa era trabalhar na área, e 
eu não estou trabalhando em um trabalho formal. Eu tenho que encontrar formas, 
maneiras de ter a minha própria renda; no meu caso, estou trabalhando na 
propriedade do meu pai, onde eu moro. (EGRESSO D)  
 
Para mim, inclusão social é ser incluído na sociedade e no mercado de trabalho; 
então a formação profissional ajuda muito aos jovens a serem incluídos no mercado 
de trabalho. Além do trabalho, a inclusão no ensino superior também é inclusão 
social. O que falta é os jovens não ficarem tão acomodados, procurar galgar outros 
caminhos.  Galgar novos conhecimentos, deixar de ser acomodados, os jovens 
esperam que as coisas caiam do céu. Ir em busca sempre. As políticas públicas são 
precárias, mas existem políticas para o trabalho. Falta intensificar essas políticas 
públicas para que os jovens possam trabalhar na sua área técnica, ou montar o seu 
próprio negócio. Não necessariamente ir embora da sua localidade. Essas políticas 
públicas elas vêm para barrar esse êxodo rural. Alguns jovens aqui são engajados em 
cooperativas. Se eles fossem pelo lado das cooperativas, acho que seria o ideal. Hoje 
eu percebo muito que os jovens são muito influenciados pela mídia, para ganhar 
dinheiro fácil. E acabam não encontrando esse tipo de trabalho e acabam sendo 
enganados. Eu acho que aqui o CETEP, na formação técnica que aqui dá, a 
formação básica, fala sobre isso; cabe aos jovens eles irem pra realidade e verem 
isso e não serem enganados. (EGRESSO M) 

 
Realizo uma síntese dos dados coletadas nas entrevistas com os egressos acerca da 

inclusão social, para evidenciar como eles a reconhecem nas suas práticas sociais e a 

relacionam com as experiências da realidade vivida, a saber: a) superar a exclusão e a 

desigualdade sociais; b) melhorar a condição material de existência; c) obter  reconhecimento 

social pela formação profissional; d) possibilitar o acesso à educação superior; e) possibilitar 

o acesso à rede mundial de computadores; f) evitar o êxodo rural pela fixação do jovem no 

território.  

É possível afirmar, pelos depoimentos dos egressos, que eles evidenciam o predomínio 

do reconhecimento da inclusão social por meio da formação técnica e pelo reconhecimento 

social que ela possibilita. Com isso, é possível afirmar que os sujeitos reconhecem a 

capacidade produtiva da formação cientifico-técnica e reconhecem o valor do conhecimento 

especifico de uma profissão para a inclusão social.  Tal concepção de inclusão social 

promovida pela educação, por meio do reconhecimento social da capacidade produtiva, é 

defendida por Ramos (2013, p. 30) nos seguintes termos: a inclusão social se dá pelo 

reconhecimento social do status de trabalhador e da capacidade produtiva por meio de um 

conhecimento especifico e pelo desempenho de atividades por meio desse conhecimento. Essa 

perspectiva se dirige, de modo contra-hegemônico, à perspectiva da inclusão social como 

instrumento para a reprodução e realização do capital. 
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Sabe-se que a “promessa de inclusão social” da política de EPT, pelo viés 

economicista, em benefício do capital, pela inserção laboral, está subordinada à realidade 

concreta, às condições históricas do capitalismo no espaço geográfico, especificamente no 

semiárido baiano, o que reduz a possibilidade de “inclusão social” no mundo do trabalho, 

tendo em vista a escassez de ofertas, ou mesmo a ausência de emprego formal, em algumas 

áreas técnicas. Os egressos, ao reconhecerem outras formas de inclusão social produzidas 

pelas políticas de EPT, apontam para a criação de outras práticas sociais que não estão no 

controle dessas políticas, contraditórias com aquelas prometidas pelo viés economicista.  

Concorda-se com Newton Duarte (2015, p. 9) que uma das questões mais polêmicas e, 

ao mesmo tempo, mais importantes para a educação escolar é a seleção e organização dos 

conteúdos que os alunos devem aprender. Reporta-se a Dermeval Saviani (2003, p. 13) para 

argumentar sobre o trabalho educativo como a produção direta e intencional, em cada 

indivíduo, das conquistas históricas alcançadas no processo de desenvolvimento do gênero 

humano. Faz a defesa da pedagogia histórico-crítica e da seleção e organização dos conteúdos 

escolares para o desenvolvimento de cada pessoa como um indivíduo que possa concretizar, 

em sua vida, a humanização alcançada até o presente pelo gênero humano.  

Entretanto, reconhece que o desenvolvimento do gênero humano, até a atualidade, tem 

ocorrido por força das contradições geradas pela luta de classes. É preciso levar em conta o 

caráter contraditório e heterogêneo do desenvolvimento do que Saviani chamou de 

“elementos culturais”, necessariamente marcados pela luta ideológica que sempre acompanha 

a luta de classes. Duarte (2015, p. 9) afirma que a luta ideológica significa, entre outras coisas, 

a luta entre concepções de mundo. A definição dos conteúdos escolares é uma tomada de 

posição nesse embate entre concepções de mundo não apenas diferentes, mas, 

fundamentalmente, conflitantes entre si.  

Nesse sentido, a pesquisa empírica por meio das entrevistas possibilitou captar as 

contradições na prática social e na experiência desses sujeitos formados sob a égide de 

determinada política educacional. A contradição, na sistemática movente de sua estrutura, 

constitui-se, sem dúvida, como uma determinada luta de forças que se opõem. No entanto, 

essa luta, internamente trabalhada pela negatividade, está destinada a conhecer desenlaces, um 

desfecho, uma resolução. Prossegue Barata-Moura: 

 

Simplesmente, o reconhecimento ontológico desta historicidade constitutiva e em 
aberto, inscrita no corpo deveniente das realidades, não apaga nem invalida, de 
modo algum, o fato de a contradição produzir um determinado resultado, uma 
determinada positividade. Do ponto de vista teórico, o problema não é, pois, a 
simples existência da contradição. O problema é tornar as contradições – 
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materialmente fundadas – inteligíveis, a fim de sobre elas, nos casos e nas condições 
apropriadas, se poder também eficazmente intervir. (BARATA-MOURA, 2012, p. 
340; 341; 368). 

 

 Em síntese, recorro novamente a Marx para afirmar que é nas contradições que 

potencialmente a transformação se materializa. O desenvolvimento das contradições de uma 

forma histórica de produção constitui, todavia, o único caminho histórico de sua dissolução e 

reconfiguração (Marx, 2013, p. 558). As discussões provocadas por José Paulo Netto (2015) 

sobre a interlocução entre pensadores da educação e Marx, a partir da 37ª Reunião Nacional 

ANPEd, na análise da relação entre trabalho e educação, promovem uma síntese que 

considero pertinente destacar acerca do sujeito social interessado na obra de Marx, e a relação 

com a formação humana em Marx:   

 

A meu juízo, o seu exame demonstra que, a) também no que se refere à teoria 
marxiana, vocaliza demandas/interesses de um sujeito social bem determinado; b) 

tal tematização permeou o desenvolvimento da reflexão marxiana e o processo de 
constituição da sua teoria social; c) embora dispersa em textos distintos, com 
alcances e implicações diferenciados, ela não apresenta elementos de incoerência ou 
colidentes. 
[...] É de observar que “a combinação da educação com a produção material”, 
sempre invocada por Marx, não se prende apenas à projeção radicalmente 
revolucionária de superar a contraposição trabalho manual/trabalho intelectual 
(constitutivo elementar da divisão social do trabalho, divorciando execução de 
concepção, com todas as implicações daí decorrentes). Em Marx, esta projeção – 
que põe no horizonte do possível e do viável (e desejável) o florescimento 
omnidimensional da personalidade dos indivíduos (o homem total) – se conecta 
também ao desenvolvimento das forças produtivas deflagrado pelo modo de 
produção capitalista. É igualmente de observar que a consequência da “combinação 
da educação com a produção material”, a educação politécnica. (NETTO, 2015, 
p.23, grifos do autor). 

 

De acordo com Netto (2015), o sujeito social em questão é aquele que conferiu os 

pilares sócio-históricos a toda a reflexão marxiana a partir de meados dos anos 1840: o 

proletariado revolucionário é a emersão do proletariado na cena política – tornada flagrante, 

em plano histórico-universal, desde 1848. Afirma que a reivindicação, em Marx150, pela 

escola obrigatória, gratuita, laica e vinculada ao trabalho faz a contínua denúncia das 

manobras patronais contra uma educação que interesse à classe trabalhadora.  

É partir desses pressupostos sobre a educação da classe trabalhadora que o estudo 

deste capítulo buscou investigar por meio de quais mediações formativas e práticas a noção de 

                                                 
150 MARX, K. Manifesto do Partido Comunista. In Textos Vol. III, São Paulo, Edições Sociais, 1977.  
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inclusão social emerge da consciência151 dos sujeitos do CETEP, mas sobre como os sujeitos 

formados por determinada política de EPT a transformam e se transformam. O resultado 

encontrado na pesquisa evidencia que as mediações formativas e práticas que se dirigem da 

política de EPT no período de 2007 a 2014, para os alunos egressos, materializam-se por 

dentro do currículo por meio dos componentes curriculares, científicos, das tecnologias 

sociais e da intervenção social. 

 Entretanto, a apreensão da noção de inclusão social pelos egressos, evidenciou-se na 

relação dialética entre educação e experiência. Para além das perspectivas apontadas pela 

política, como sendo a “inclusão social” por meio do trabalho, emprego e renda, a inclusão 

social apontada pelos egressos é vivenciada por meio de outras perspectivas, tais como: o 

reconhecimento social da profissão, e, pela aquisição do conhecimento técnico. 

Por acreditar que os resultados deste estudo se integram ao conhecimento já 

produzido, mas, também, contribui para as discussões acerca da formação humana e de 

possíveis práticas sociais que produzam a materialidade da existência humana pelo trabalho, 

sustentadas numa práxis potencialmente transformadora, em contraposição a uma práxis 

reiterativa ou imitativa do modelo hegemônico vigente, realiza-se a discussão sobre trabalho e 

práxis social no próximo capítulo. 

                                                 
151 Sobre a consciência, FRIGOTTO (2010a, p. 148), referindo-se a Marx e Engels em A ideologia alemã, 

assevera que é preciso perquirir o tecido histórico-social a partir do qual se explicitam uma determinada 
consciência e determinadas categorias ou necessidades. 
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3 POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA BAHIA: TRABALHO E PRÁXIS 

SOCIAL 

 

 

 Este capítulo trata sobre a práxis social a partir do aporte teórico da filosofia da práxis, 

que considera ser a diferença fundamental entre a Filosofia da Práxis e as outras filosofias o 

fato de não tentar conciliar interesses opostos e contraditórios, não tender a resolver 

pacificamente as contradições existentes na história e na sociedade, pois ela é a própria teoria 

de tais contradições. A práxis não é o instrumento de governo de grupos dominantes para 

obter o consentimento e exercer a hegemonia sobre as classes subalternas; é a expressão 

dessas classes subalternas, que querem educar a si mesmas na arte de governo e que têm todo 

interesse em conhecer todas as verdades, inclusive as desagradáveis, e evitar os enganos da 

classe superior e, ainda mais, de si mesmas (COUTINHO: 2011; p. 189). 

As considerações realizadas, ao longo da tese, sobre o macroplanejamento do Estado 

na reforma político-administrativa, configurado nos Planos Plurianuais (PPA) do Estado da 

Bahia, nos períodos de 2008/2011 e 2012/2015, para o estudo da política de educação 

profissional da Bahia (EPT), intentaram apreender, a partir das implicações com a relação 

interfederativa, como se deu sua articulação com os programas e ações educacionais do 

governo federal e os desdobramentos na política de EPT. O Estado da Bahia, como agente 

mediador e mobilizador da verticalização das políticas do PDE e PAR, no âmbito do 

Ministério da Educação (MEC), articulou suas ações pelos municípios de tal forma. (Melo, 

2017, 180). Isto é, acomodou as demandas da União ao decidir politicamente investir na 

educação profissional, tomando-a como política estratégica e como “promessa” para a 

materialização do desenvolvimento com inclusão social no estado da Bahia. Pela categoria da 

práxis social, buscou-se evidenciar a mediação realizada pela política de EPT, que se torna 

evidente na formação dos egressos.  

 Faço o entrelaçamento da política de EPT com a Constituição Federal de 1988,  para 

destacar o modelo de federalismo cooperativo que se realiza por meio do regime de 

colaboração recíproca, descentralizando funções compartilhadas entre entes federativos. A 

organização do sistema educacional brasileiro, segundo a Constituição, caracteriza-se pela 

divisão de competências e responsabilidades entre a União, o Distrito Federal, os Estados e 

Municípios, o que se aplica também ao financiamento e à manutenção dos diferentes níveis, 

etapas e modalidades da educação e do ensino. 
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 Saviani (2005, p.109), ao comparar o caso brasileiro com os principais países que 

organizaram seus sistemas nacionais de ensino, destaca que o Brasil não fez isso, pois a 

ausência de sistema educacional fez com que se acumulasse um déficit histórico, o que nos 

cria problemas muito sérios na atual circunstância. Destaca que, na elaboração da LDB 

9.394/96, foi retirado do projeto original o título “Do Sistema Nacional de Educação”, sendo 

substituído por “Organização da Educação Nacional”, expressando a resistência que a ideia de 

um sistema nacional de ensino provoca no grupo conservador, majoritário no parlamento 

brasileiro.  

Se o sistema já estivesse implementado, bastaria mantê-lo e desenvolvê-lo, conforme 

manda a Constituição. O problema é que o sistema não está implantado, e as implicações 

dessa ausência para o financiamento da educação, na atualidade, se devem, exatamente, ao 

fato de os recursos – para a manutenção e o desenvolvimento do ensino – poderem abranger 

muitas coisas. Eles se diluem e acabam por dispersar-se, inviabilizando que venham, de fato, 

a reverter-se numa melhoria quantitativa e qualitativa do ensino (Saviani, 2005, p. 114). A 

organização do Sistema Nacional de Educação foi inviabilizada pela interferência 

governamental, que preferiu uma LDB minimalista para não comprometer sua política 

educacional, que promovia a desresponsabilização da União pela manutenção da educação 

(SAVIANI, 2010, p. 392). 

 Saviani (2010, p. 380)152 analisa a noção de sistema na legislação educacional 

brasileira, em correlação com o conceito de estrutura, mostrando sua manifestação no campo 

educativo para caracterizar o significado e as exigências contidas na noção de sistema 

educacional. Evidenciou que, de um modo geral, o sistema é produto da ação sistematizada, 

isto é, da capacidade humana de agir intencionalmente segundo objetivos previamente 

formulados; o sistema educacional é resultado da educação sistematizada. Entretanto, no 

Brasil, a noção de sistema ganha outra acepção, que revela os problemas criados na e pela 

legislação educacional: 

 

 Da emergência dos sistemas nacionais de ensino, o que ensejou a generalização do 
uso do termo sistema na educação, emprestando-lhe o caráter de uma espécie de 
termo primitivo, não carecendo, pois, de definição. Nessa acepção difusa, o termo 
sistema se revela polissêmico, prenhe de ambiguidades e imprecisões. [...] são 
frequentes também expressões como “sistema público de ensino ou de educação”, 
“sistema particular de ensino” e “sistema livre de ensino”. Ora, a primeira expressão 
é pleonástica, porque o sistema só pode ser público, já que uma de suas 

                                                 
152 SAVIANI, Dermeval. Sistema Nacional de Educação articulado ao Plano Nacional de Educação Texto base 

da exposição feita no Simpósio de Abertura da Conferência Nacional de Educação (Conae), em Brasília, no dia 
29 de março de 2010. Publicado na Revista Brasileira de Educação. v. 15 n. 44 maio/ago. 2010. Disponível 
em: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v15n44/v15n44a13.pdf. 
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características é a autonomia, o que implica normas próprias que obrigam a todos os 
seus integrantes. E, obviamente, somente o Estado, isto é, o poder público tem a 
prerrogativa de definir normas que obrigam a todos. (SAVIANI, 2010, p. 381) 

 

Considera a existência de obstáculos que historicamente impediram a organização do 

Sistema Nacional de Educação no país, dos quais destaco dois que considero relevantes na 

relação com o estudo da política pública de educação profissional na Bahia, a saber: a) os 

obstáculos econômicos decorrentes da histórica resistência à manutenção da educação pública 

no Brasil; b) os obstáculos políticos caracterizados pela descontinuidade nas políticas 

educativas. Saviani (2010, p. 382) recorre ao dicionário de política, dos estudos de Norberto 

Bobbio (1999), para afirmar que a construção de um Sistema Nacional de Educação nada tem 

de incompatível com o regime federativo. Pelo contrário, a existência de Sistema Nacional de 

Educação é a forma própria de responder adequadamente às necessidades educacionais de um 

país organizado sob o regime federativo.  

No tocante à relação entre o Sistema Nacional de Educação e o Plano Nacional de 

Educação, Saviani (2010, p 388) vai afirmar que o Plano Nacional de Educação se põe como 

uma exigência para que o Sistema Nacional de Educação mantenha permanentemente suas 

características próprias. Com isso, é preciso considerar que, para que o Sistema Nacional 

funcione, se faz necessário o entrelaçamento entre os Planos Nacional, Estaduais e Municipais 

como garantidores da articulação, verticalização e cumprimento de metas e estratégias, 

considerando-se a necessidade de se construir e garantir um sistema nacional de ensino. É 

preciso atuar de no sistema educacional de forma analítica e reflexiva; caso contrário, ele 

tenderá a distanciar-se dos objetivos humanos, caracterizando-se, especificamente, como uma 

estrutura. Esse risco é particularmente evidente no fenômeno que vem sendo chamado de 

“burocratismo” (SAVIANI, ibidem). 

Especificamente quanto à educação profissional, o atual Plano Nacional de Educação 

(PNE 2014-2024) instituído pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, define, na meta 11, a 

direção do planejamento para a expansão e a ampliação quantitativa e qualitativa da educação 

profissional no Brasil para os próximos 10 anos. Das 14 estratégias vinculadas à meta 11 do 

PNE, destaco algumas que considero como desafiadoras aos sistemas estaduais de ensino, na 

relação interfederativa com a União, pela ausência do sistema nacional de educação. O 

destaque não desconsidera os enormes desafios postos à Bahia e aos demais entes federados 

para alcançarem as demais estratégias153: 

                                                 
153 As demais estratégias da Meta 11: 11.1) expandir as matrículas de educação profissional técnica de nível 

médio na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, levando em consideração a 
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Meta 11: Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 
assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da 
expansão no segmento público. 
Estratégias: 11.2) fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica 
de nível médio nas redes públicas estaduais de ensino;  
11.3) fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio 
na modalidade de educação a distância, com a finalidade de ampliar a oferta e 
democratizar o acesso à educação profissional pública e gratuita, assegurando 
padrão de qualidade;11.4) estimular a expansão do estágio na educação profissional 
técnica de nível médio e do ensino médio regular, preservando-se seu caráter 
pedagógico integrado ao itinerário formativo do aluno, visando à formação de 
qualificações próprias da atividade profissional, à contextualização curricular e ao 
desenvolvimento da juventude. (BRASIL, 2014). 11.14) estruturar sistema nacional 
de informação profissional, articulando à oferta de formação das instituições 
especializadas em educação profissional aos dados do mercado de trabalho e a 
consultas promovidas em entidades empresariais e de trabalhadores. 

 

 A política de educação profissional da Bahia, implementada a partir de 2007, cuja 

normalização se baseia no ordenamento jurídico nacional, é uma política que se desenvolve 

por dentro dos “sistemas de ensino”. Apreende-se, das discussões de Saviani (2010), que essa 

realidade jurídico-institucional da legislação educacional brasileira somente estabelece uma 

verticalização entre os entes federados, união, estados e municípios, que se desdobra em 

aplicações dos marcos legais da educação em escalas interfederativas, mas não tem como 

competência jurídica universalizar o mesmo padrão de qualidade, condições e infraestrutura 

da educação. Isto é, normaliza-se a aplicação da lei da educação, mas não se assegura, de 

forma universal, a mesma qualidade de educação em todo o território nacional. 

Para situar a problemática, recorro novamente aos estudos realizados por Melo (2017), 

que considera a inter-relação entre os entes federados nas diferentes escalas subnacionais, ou 

                                                                                                                                                         
responsabilidade dos Institutos na ordenação territorial, sua vinculação com arranjos produtivos, sociais e 
culturais locais e regionais, bem como a interiorização da educação profissional; 11.5) ampliar a oferta de 
programas de reconhecimento de saberes para fins de certificação profissional em nível técnico; 11.6) ampliar 
a oferta de matrículas gratuitas de educação profissional técnica de nível médio pelas entidades privadas de 
formação profissional vinculadas ao sistema sindical e entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa 
com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade; 11.7) expandir a oferta de financiamento estudantil à 
educação profissional técnica de nível médio oferecida em instituições privadas de educação superior; 11.8) 
institucionalizar sistema de avaliação da qualidade da educação profissional técnica de nível médio das redes 
escolares públicas e privadas; 11.9) expandir o atendimento do ensino médio gratuito integrado à formação 
profissional para as populações do campo e para as comunidades indígenas e quilombolas, de acordo com os 
seus interesses e necessidades; 11.10) expandir a oferta de educação profissional técnica de nível médio para as 
pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 11.11) 
elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos técnicos de nível médio na Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica para 90% (noventa por cento) e elevar, nos cursos presenciais, 
a relação de alunos (as) por professor para 20 (vinte);11.12) elevar gradualmente o investimento em programas 
de assistência estudantil e mecanismos de mobilidade acadêmica, visando a garantir as condições necessárias à 
permanência dos (as) estudantes e à conclusão dos cursos técnicos de nível médio;11.13) reduzir as 
desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e permanência na educação profissional técnica de nível 
médio, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma da lei;11.14) estruturar sistema nacional 
de informação profissional, articulando a oferta de formação das instituições especializadas em educação 
profissional aos dados do mercado de trabalho e a consultas promovidas em entidades empresariais e de 
trabalhadores. 
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seja, no sentido de melhor captar as mediações que originaram a materialidade da política de 

educação profissional local. Do extenso estudo realizado, destaco alguns aspectos 

identificados como elementos de tensão e de conciliação política, que mediaram a 

materialidade da política de educação na Bahia de um modo geral, com seus rebatimentos na 

educação profissional. Quanto aos elementos de tensão, Melo (2017) afirma: 

 

A propositura de uma nova escala de atuação intersetorial se materializou com a 
verticalização da relação entre o Estado da Bahia e a União, por meio do 
planejamento estatal. Esse planejamento se vinculou às políticas de ordenamento e 
desenvolvimento territorial, em formulação em escala nacional, que antecedem o 
início da gestão do Governador Jaques Wagner, no ano de 2007, que implicou, 
diretamente, na decisão de incorporação dessas políticas territoriais nos mecanismos 
do planejamento, já discutidas no primeiro ano do Governo Lula da Silva. (MELO, 
2017, p. 134). 
 
A necessária territorialização das políticas como elemento de priorização da ação do 
Estado brasileiro, tanto em escala nacional, como na relação interfederativa entre a 
União, os Estados e os Municípios, a questão regional e a questão social, ao serem 
redesenhadas como forma da intervenção estatal, por políticas de natureza 
intersetorial, reúnem fundamentos que se contradizem na sua processualidade 
histórica de implementação de programas que privilegiaram a setorialização. 
(MELO, 2017, p. 134) 
 
Não se trata de uma verticalização não somente programática, mas também de 
implicações no debate que entraria em cena, vindo do movimento das reformulações 
da política em escala nacional. As discussões de como operar nos aparelhos do 
Estado, com o recorte regional do desenvolvimento, polarizaria a discussão de se 
trabalhar ou não com a escala regional, ou das institucionalidades federativas, 
principalmente da compreensão de que se associa a região como elemento de poder 
intermediário entre o poder central e o estadual, esvaziada de poder político, valendo 
mais a relação federativa para fins da execução da política. (MELO, 2017, p.139) 
 
Esse dissenso prosseguiu no novo ciclo do planejamento estatal baiano, centrado na 
legitimidade ou não da nova escala institucional e administrativa do Estado da 
Bahia, por meio dos Territórios de Identidade. Essa nova escala surge como a 
ampliação da política de desenvolvimento territorial rural. O debate tensionou a 
compreensão da relação entre território e região, desdobrando-se para os nexos entre 
a questão regional e a questão social, no arcabouço institucional do Estado 
brasileiro, em particular, na conjuntura do planejamento do Estado da Bahia, que, 
por priorizar uma ação de verticalização das políticas em seus PPAs, abre esse 
debate no planejamento das políticas públicas. (MELO, 2017, p. 150)  
 
O território como unidade do planejamento estatal trouxe para a discussão dos 
programas e ações no âmbito do planejamento setorial as refuncionalizações de suas 
escalas de atendimento nos aparelhos da administração do estado, ou seja, na 

ritualidade material do Estado, no decalque das relações institucionais e da sua 
construção. Surgiu, então, já nos primeiros estudos diagnósticos da identificação do 
território, o tensionamento. (ibidem) 
 
Um outro aspecto que passa a assumir ênfase de prioridade seriam os instrumentos 
para a consolidação da experiência de operar as políticas, cujas pactuações regionais 
exigiram a inclinação delas para o desenvolvimento regional/territorial, uma vez que 
os planos de desenvolvimento territorial elaborados entrariam como instrumentos da 
verticalização das relações entre a escala subnacional e sub-regional, na construção 
de políticas públicas. (ibidem) 
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 Quanto aos elementos que identifico nos estudos de Melo (2017) como de conciliação 

política na relação subnacional entre a Secretaria Estadual da Educação (SEC) com os 

municípios, destaco os seguintes: 

 

A SEC, para fortalecer a relação institucional com os municípios criou, em sua 
estrutura, um conjunto de assessoramento técnico em apoio à Educação Municipal. 
Nesse sentido, existiam ações com finalidades de aprofundar a verticalização das 
políticas educacionais por meio da elaboração/construção dos Planos Municipais da 
Educação. (MELO, 2017, p. 179) 
 
No dizer do Subsecretário, é possível destacar o Programa Pacto com os Municípios 

como uma política pública que materializa a relação de colaboração interfederativa 
entre a União, os estados e os municípios. Essa relação se concretiza por meio do 
apoio técnico que fortaleceu os programas Gestão e Educação Pública de qualidade, 

comprometida com as demandas de aprendizagem do cidadão e Inclusão e 

Afirmação de Direitos. (ibidem). 
 
O fortalecimento das relações interfederativas compôs também a linha programática 
do Estado buscando, na escala subnacional, a verticalização e a construção dos 
planos estaduais e municipais, que somente viriam a se consolidar em 2016, com 
aprovação do novo Plano Nacional de Educação. As duas políticas prioritárias que 
se tornaram o elo entre a escala territorial do PPA e o setor foram a Expansão da 
Educação Técnica Profissional e a Alfabetização de Jovens e Adultos. (MELO, 
2017, p. 180). 
 
Dessa forma, evidencia-se que a Secretaria de Educação do Estado da Bahia optou 
pela verticalização de suas ações via escala federativa. Nesse sentido, o Estado se 
tornou agente mediador e mobilizador da verticalização das políticas já anunciadas 
pelo PDE e PAR, no âmbito do Ministério da Educação (MEC), ao mesmo tempo 
em que articulou as suas ações pelos municípios de forma verticalizada. (ibidem). 

 

Trago mais elementos mediadores nas relações entre a política – o Estado e agencias 

internacionais de financiamento – e a educação: o estudo da pesquisadora Célia Tanajura 

Machado da Universidade do Estado da Bahia. Em sua tese de doutorado, defendida em 2007, 

no mesmo contexto político analisado nesta tese, afirma que, na verticalização das ações do 

estado da Bahia com a escala nacional, um fluxo de contatos entre as diversas redes estaduais 

nas regiões Nordeste e Centro-Oeste e o Banco Mundial propiciou apoio a iniciativas para a 

reestruturação administrava de suas redes, dotando-as de programas que vinculavam a forma 

dessas Secretarias e Gerências às suas redes, as quais, sob os princípios da equidade e da 

eficiência administrativa modelavam a expansão da oferta educacional como um todo. 

(MACHADO, 2007, p. 266). 

Melo (2017, p. 175) ressalta que 2004 se apresentou como um ano emblemático para 

os programas que estavam associados à expansão da oferta para o ensino médio, uma vez que 

essa etapa de ensino não tinha a cobertura de financiamento para sua expansão e que, no caso 
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da Bahia, ela passa a ser elemento prioritário das negociações de financiamento junto ao 

Banco Mundial. Considero que o estudo realizado por Machado (2007) se integra ao estado da 

arte dos estudos realizados no Brasil sobre a atuação do Banco Mundial (BM) na política 

brasileira. 

 Outro estudo que destaco é o de Pereira (2010), sobre a atuação do Banco Mundial 

(BM) como ator político, intelectual e financeiro no período de 1944 a 2008. Afirma que o 

BM é uma estranha espécie de banco, em que o dinheiro cumpre papel secundário, 

funcionando como “lubrificante necessário” para mover e vender seu principal produto: um 

conjunto mutante de ideias e sugestões econômicas e políticas sobre o que se deve fazer em 

matéria de desenvolvimento capitalista, sobretudo nos países da periferia do sistema mundial.  

Francisco de Oliveira (2007, p.45) analisa o cenário político brasileiro desde a eleição 

até o final do primeiro governo Lula (2002 – 2006). Situa a política por dentro do que ele 

chama de “política numa era de indeterminação”, argumentando sobre a financeirização da 

economia, que é pensada numa relação externa e interna como externalidade, não como 

componente estrutural, e afirma que os gargalos econômicos não são resolvidos sendo 

administrados pela economia política. Por sua vez, os trabalhadores não conseguem se 

enfrentar com o capital financeiro, pois não têm relações diretas com ele. Faz a relação com a 

sociedade civil, para afirmar que ela fica restrita a arranjos locais ou localizados, e que a 

educação e a cultura são transformadas em territórios não conflitivos. (OLIVEIRA, 2007, p. 

43). 

A relação entre educação e política é objeto de análise de Saviani (2008, p. 71), que  

argumenta em onze teses tal relação, das quais destaco três delas para explicitar a política de 

educação profissional da Bahia como expressão dessa relação. São as teses nona, décima e 

sétima, respectivamente: i) que as sociedades de classe se caracterizam pelo primado da 

política, o que determina a subordinação real da educação à prática política; ii) que, ao ser 

superada a sociedade de classes, cessa o primado da política e, em consequência, a 

subordinação da educação; iii) que a especificidade da prática política se define pelo caráter 

de uma relação que se trava entre contrários antagônicos. A política é, então, uma relação de 

dominação alicerçada na dissuasão (dissenso, repressão). 

Por fim, é possível afirmar que, por dentro dos “sistemas de ensino”, a política de 

educação profissional da Bahia é expressiva dessa mesma política no âmbito nacional, 

implementada no Brasil a partir de 2004 com o Decreto 5.154/04, ao tempo em que essa 

política, na Bahia, se configura na correlação de forças entre o estado e a sociedade civil 

como uma entre as várias realidades da educação profissional no Brasil, ou seja, como uma 
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particularidade, dentro do sistema nacional de ensino. Expressa, portanto, as desigualdades de 

acesso a padrões de qualidade na educação e evidencia os desnivelamentos do direito de 

acesso à educação. 

 

 

3.1 Trabalho e suas múltiplas formas no capitalismo contemporâneo 

 

 

 Nos estudos marxistas, o capitalismo é produto de um processo histórico, desenvolve-

se na idade moderna, difundindo, segundo Gramsci Apud Liguori (2017, p. 89) “um tipo 

relativamente homogêneo de homem econômico”. O capitalismo se afirma por um conjunto 

combinado e inter-relacionado de condições econômicas, sociais, culturais, politicas.  De 

acordo com Harvey (2016, p. 21), movido por suas contradições internas, o capitalismo se 

desenvolve de modo desigual no tempo e no espaço geopolítico. É tanto mais desenvolvido 

quanto maior for sua capacidade de extração de mais-valor relativo154, como ocorre nos países 

com numerosas indústrias. A queda tendencial da taxa de lucro e a crise são as questões em 

torno das quais se articula a contradição entre as forças materiais de produção e as relações de 

produção. 

 Harvey (2016, p. 21), nos estudos sobre as dezessete contradições do capitalismo, 

utiliza uma metáfora para isolar o capital155 – como motor econômico – e estudá-lo a partir de 

dois de seus movimentos na economia – o capital em circulação e acumulação –, para 

                                                 
154 ALVATER (2010, p. 94-95) descreve a produção da mais-valia relativa como o método adequado ao 

capitalismo, por meio de técnicas novas e mais eficientes e da organização racional do processo de produção: 
“aumentam-se as forças produtivas, e, em virtude da produtividade mais elevada, os trabalhadores produzem 
em menos tempo o conjunto de bens. Sobra, por conseguinte, mais tempo de uma jornada de trabalho para a 
produção de bens e valores dos quais os capitalistas podem se apropriar. [...] a produção da mais-valia absoluta 
só se interessa pela duração da jornada de trabalho. A produção da mais-valia relativa revoluciona até a medula 
os processos técnicos do trabalho – a subsunção real do trabalho ao capital. ” 

 
155 Na literatura marxista, reconhece-se que o capital já existia em suas formas primitivas, antes das análises de 

Marx sobre a economia burguesa. Assim, o capital é tido como uma categoria complexa, que não é passível de 
uma definição simples, e a maior parte dos escritos de Marx foi dedicada à exploração de suas múltiplas 
expressões.  Em Marx, o capital não é uma coisa, mas uma relação de produção definida, pertencente a uma 
formação histórica particular, que se configura em uma coisa e lhe empresta um caráter social especifico. São 
os meios de produção monopolizados por um certo setor da sociedade que se confrontam com a foça de 
trabalho viva. (Cap. XLVIII, do livro III do Capital; Apud BOTTOMORE, 2012, p. 64). O conceito de capital 
em Marx se revela como uma relação social coercitiva, que aparece como coisa, seja essa coisa mercadoria ou 
dinheiro; como dinheiro, compreende a mais valia não paga acumulada no passado e apropriada pela classe 
capitalista no presente. É, assim, a relação dominante na sociedade de classes (BOTTOMORE, 2012, p. 65-
68). Ver também outras expressões do desenvolvimento, circulação e acumulação do capital em Marx, tais 
como: capital comercial, capital financeiro e portador de juros, capital fictício, capital industrial, capital 
mercantil, capital produtivo, valorização do capital, etc. 
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distingui-lo, na sua análise, dos produtos decorrentes desses movimentos. Afirma que o 

capital, em seu processo de circulação e acumulação, origina contradições, e o capitalismo, 

como produto desse processo histórico, também produz suas contradições. 

O capitalismo contemporâneo é síntese de diversas crises – concentração real e ajuste 

forçoso de todas as contradições da economia burguesa – e é com o desenrolar das crises que 

as instabilidades capitalistas são confrontadas, por meio dos choques, reorganizações, 

reconfigurações, remodelações, reformulações, dentre outros conceitos na literatura 

especializada para descrever “a necessidade de criação de uma nova versão daquilo em que 

consiste o capitalismo. ” (HARVEY, 2016, p. 12).   

Ao produzir suas próprias contradições, classificadas como contradições 

fundamentais, contradições mutáveis e contradições perigosas, Harvey (2016, p. 12) elenca 

dezessete contradições para explicar as destruições que precisam ser realizadas na ordem do 

capitalismo para dar lugar ao novo. A relação entre capital e trabalho e, como consequência, 

as formas que o trabalho passa a assumir no capitalismo contemporâneo, em Harvey (2016, p. 

93), estão por dentro das contradições mutáveis, mais precisamente nas contradições entre 

tecnologia, trabalho e descartabilidade humana e nas contradições das divisões do trabalho. 

Mais adiante, retorno ao autor para explicitá-las e relacioná-las com as múltiplas formas de 

trabalho. 

Alvater (2010, p.217) contextualiza a globalização da economia para argumentar sobre 

a esfera monetária do capitalismo, que provoca uma radical e profunda transformação na 

reprodução do capital. Afirma que “o crescimento agora é necessário para satisfazer a 

‘exigências monetárias’ dos proprietários de ativos financeiros, referentes a uma taxa de lucro 

média adequada – e não apenas às exigências dos capitalistas industriais”. Sem crescimento, o 

“modelo de acumulação impulsionado pelas finanças não consegue funcionar”. Segundo 

Alvater (ibidem), o capitalismo global é predatório e míope, e os atores econômicos são 

apoiados pelos governos e pelas organizações internacionais.  

Com relação ao trabalho, seus estudos mostram que a informalização e a precarização 

do trabalho podem ser decifradas como formas gradualmente escalonadas da “globalização da 

insegurança”. O movimento do desemprego formal se agrega à existência de empregos 

precários na economia informal, quase sempre não por livre e espontânea vontade, mas 

obedecendo aos constrangimentos ditados pela necessidade. Entretanto, a precarização do 

trabalho constitui um objetivo político posto declaradamente para a redução dos custos do 

trabalho. “O trabalho deverá se tornar tão barato quanto a oferta de ‘pechinchas’ na lojinha da 
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esquina, para permitir que, no outro lado, os rendimentos aumentem. ” (ALVATER, 2010, p. 

292). 

O autor se refere à política neoliberal das décadas passadas para afirmar que ela 

resultou, em muitos países, em transformações profundas da constelação político-econômica. 

Os Estados foram enfraquecidos, e o capital ocupou o espaço global. (Alvater, 2010, p. 304). 

Com relação à crise atual do capitalismo, evidenciada a partir de 2008 com a falência do 

Banco Lehman Brothers, ele afirma que tal crise se expressa como crise financeira e 

representa uma ruptura estrutural, e não um “costumeiro arranhão conjuntural”. Por isso, 

tornou um choque profundamente desconcertante para o mundo das finanças, para a 

academia, para a classe política, para a mídia (ALVATER, 2010, p. 9).  

Na obra O desafio e o fardo do tempo histórico, István Mézáros (2007, p. 57) aborda a 

questão da correlação de forças entre o sistema do capital e o Estado. Afirma que o sistema do 

capital não pode ser completado como um sistema global em sua forma capitalista 

apropriada, fazendo prevalecer universalmente o modo esmagadoramente econômico de 

extração e apropriação do trabalho excedente como mais-valia, porque é obrigado a responder 

a crises cada vez mais amplas, aceitando a “hibridização” – na forma de uma intrusão do 

Estado no processo de reprodução socioeconômica – como uma saída para as dificuldades.  

 

Dada a determinação interna centrifuga de suas partes constitutivas, o sistema do 
capital só poderia encontrar uma dimensão coesiva – extremamente problemática – 
na forma de suas formações estatais nacionais. Estas incorporam a estrutura política 
abrangente/totalizante de comando do capital, que se mostrou adequada ao seu papel 
ao longo da ascendência histórica do sistema. Entretanto, o fato de que esta estrutura 
coesiva e corretiva tenha se articulado historicamente na forma estados – nação, que 
estão muito longe de serem mutuamente benevolentes e harmoniosos, mas sim 
absolutamente desprovidos do desejo de conformar-se ao imperativo kantiano da 
“paz perpetua” vindoura, significou que o Estado em sua realidade foi infectado pela 
sua contingência. (MÉZAROS, 2007, p. 60). 

 

Segundo Harvey (2016, p. 83), o capitalismo, como formação social, está eternamente 

preso na contradição entre produção e realização. Ele pode maximizar as condições de 

produção do mais-valor e, assim, ameaçar a capacidade de realizar o mais-valor no mercado; 

ou então manter a demanda efetiva forte no mercado, dando autonomia aos trabalhadores e, 

assim, ameaçar a capacidade de criar mais valor na produção. Afirma que os processos de 

formação e resolução das crises estão ligados entre si pelo modo como as crises passam da 

produção à realização e depois voltam à produção. 

As múltiplas formas que o trabalho assume na contemporaneidade relacionam-se com 

os avanços da inovação tecnológica, a qual, de acordo com Harvey (2016, p. 96-97), se tornou 
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objeto de fetiche do desejo capitalista. A cultura capitalista se tornou obcecada pelo poder da 

inovação. O caminho da evolução tecnológica não foi aleatório ou acidental, mas tornou-se 

essencial para a construção de outras novas tecnologias. Tal cultura está presente também no 

Estado capitalista, e as empresas capitalistas fomentam a inovação em busca de vantagens 

competitivas.    

 

Novas configurações tecnológicas substituem as antigas e, ao fazê-lo, iniciam fases 
daquilo que o economista Joseph Aschumpeter chamou, de forma memorável, de 
“vendavais de destruição criativa”. Modos de viver, ser e pensar são drasticamente 
modificados para abarcar o novo em detrimento do velho. Um bom exemplo é a 
história recente da desindustrialização e de sua associação com configurações 
tecnológicas excepcionais. A mudança tecnológica nunca é gratuita ou indolor, e o 
custo e a dor que produzem não são uniformemente repartidos. Devemos sempre 
perguntar: quem ganha com a criação e quem arca com o impacto da destruição? 
(HARVEY, 2016, p. 99)  

 

  Existem imperativos tecnológicos dominantes na lógica do capital, descritos por 

Harvey (2016, p.103), que, além de assegurarem a produção e reprodução do capital, 

assumem o controle total sobre o trabalho e o trabalhador, principalmente na dinâmica da luta 

de classes em todas suas manifestações, tanto dentro como fora do processo de produção. 

Elenco, de forma sintética, os cinco imperativos tecnológicos; 1) organização da cooperação e 

das divisões do trabalho a fim de maximizar a eficácia, a lucratividade e a acumulação; 2) 

necessidade de facilitar a aceleração da circulação do capital em todas as suas fases e, 

concomitantemente, necessidade de “destruição do espaço pelo tempo”; 3) tecnologias de 

produção e disseminação do conhecimento, para armazenamento e recuperação de dados e 

informação, são fundamentais para a sobrevivência e a perpetuação do capital; 4) as finanças 

e o dinheiro constituem um domínio crucial para o funcionamento do capital; lucros e perdas 

só podem ser calculados com exatidão em termos monetários, e a maioria das decisões 

econômicas é tomada nesses termos; e 5) o controle do trabalho e da mão de obra. Esse é um 

campo crucial para o capital (HARVEY, 2016, p. 99-101). 

Martin Ford (2016) vai problematizar a contradição central entre a mudança 

tecnológica, o futuro do trabalho e o papel da mão de obra da seguinte forma: se o trabalho 

social é a grande fonte de valor e lucro, substituí-lo por máquina, ou trabalho robótico, não faz 

sentido, nem política nem economicamente. À medida que a vanguarda do dinamismo 

tecnológico passa dos sistemas mecânicos e biológicos para a inteligência artificial, há um 

enorme impacto na disponibilidade de emprego, não só na indústria e na agricultura, mas 

também nos serviços e até nas profissões. Harvey afirma: 
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Consequentemente, a demanda agregada por bens e serviços entra em colapso, 
enquanto emprego e renda desaparecem. Isso terá efeitos catastróficos na economia, 
a menos que o Estado descubra uma maneira de intervir com estímulos 
redistributivos aos setores da população que se tornaram redundantes e descartáveis. 
(HARVEY, 2016, p.104)  

 

Sobre o trabalho e as divisões do trabalho, Harvey (2016, p. 110) assegura que o 

capital se apoderou da divisão do trabalho, reconfigurando-a radicalmente para os seus 

propósitos, ao longo da história. A divisão do trabalho é considerada por ele como uma 

contradição mutável porque está sempre em revolução no mundo comandado pelo capital. 

 

A principal contradição do uso que o capital faz da divisão do trabalho não é técnica, 
mas social e política. E resume-se numa única palavra, alienação. Os ganhos 
indubitáveis e assombrosos da produtividade, bens e lucratividade obtidos pelo 
capital em virtude de sua organização tanto da divisão detalhada quanto da divisão 
social do trabalho se dão à custa do bem-estar mental, emocional, e físico dos 
trabalhadores que ele emprega. O trabalho, como sugere Marx, é reduzido a um 
“fragmento de homem” em virtude de sua ligação com uma posição fixa dentro de 
uma divisão cada vez mais complexa do trabalho. Os trabalhadores são isolados e 
individualizados, alienados uns dos outros pela competição. [...]. Na medida em que 
a inteligência é cada vez mais incorporada às máquinas, a unidade entre os aspectos 
mentais e manuais do trabalho se rompem. Os trabalhadores são privados de 
desafios mentais ou possibilidades criativas e tornam-se meros operadores 
mecânicos, apêndices de maquinas, em vez de mestres do seu próprio destino e da 
sua própria sorte. A perda do sentido da totalidade ou autoridade pessoal diminui a 
satisfação emocional. Criatividade, espontaneidade e encanto desaparecem. Em 
resumo, a atividade de trabalhar para o capital se torna vazia e sem sentido. E os 
seres humanos não podem viver num mundo desprovido de sentido.  (HARVEY, 
2016, p. 121) 

 

De acordo com Antunes (2017, p. 63), elementos sociais, econômicos e políticos 

levaram à crise do padrão de acumulação taylorista-fordista, o que constituiu manifestação, 

por sua vez, de uma crise estrutural do sistema de capital que desencadeou um amplo 

processo de reestruturação produtiva e dominação política, sob a condução do mundo 

financeiro, que visava a recuperar seu ciclo reprodutivo e repor seu projeto de hegemonia. 

 

O capital deflagrou, então, transformações nos processos produtivos, lançando 
alternativas ao sistema taylorista-fordista de gestão, o modelo japonês, oriundo da 
experiência da Toyota Motor Company, que teve maior impacto e difusão. O 
toyotismo, como ficou conhecido em sua expansão global a partir de 1980, 
configurou um novo padrão de acumulação que, sem abolir no todo, veio a combinar 
elementos de continuidade e de descontinuidade do taylorismo-fordismo. 
(ANTUNES, 2017, p. 64) 

 

Em seus traços básicos, diz Antunes (2017, p. 64), o toyotismo, em seu modelo de 

empresa enxuta e flexível, estabelece uma produção mais vinculada à demanda, com uma 

metodologia just in time, que busca reduzir continuamente o estoque. Baseia-se num aparato 
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de informação e reposição de produtos, pelo qual os pedidos feitos no setor de vendas é que 

disparam a produção, e não o contrário. A autonomação e a autoativação conjugadas ensejam 

um novo tipo de arranjo e divisão do trabalho. Emerge, daí o conceito de polivalência, com a 

introdução das células de produção.  

 Conforma-se por uma estrutura produtiva mais horizontalizada, aspecto que se 

estende a uma rede de subcontratação das empresas, ampliando a chamada terceirização. O 

trabalhador e a trabalhadora têm de se envolver com os objetivos do capital, passando a ser 

definidos como “colaborador’ e ‘colaboradora”. Reconfigura-se o fenômeno da alienação, que 

é mais interiorizada, ainda mais complexificada, pois há que fazer algumas concessões, senão 

não há base para o “envolvimento com os objetivos do capital” (ANTUNES, 2017, p. 75).  

Destaco os estudos realizados pela sociologia do trabalho, por Graça Druck (2007), 

sobre a terceirização e a precarização ocasionados pelas transformações do trabalho nas 

últimas décadas no mundo, pelo modelo toyotista, partir do processo de reestruturação 

produtiva e seus rebatimentos para a classe que vive do trabalho, o que é expressão da perda 

social do trabalho.  Afirma que o fenômeno da terceirização, através das chamadas falsas 

cooperativas, atua em sua forma mais perversa possível, pois seu movimento é o de precarizar 

ainda mais os direitos do trabalhador, feminilizando a mão de obra com salários mais baixos e 

inserindo idosos e crianças no mercado de trabalho. Esse cenário tem sido chamado de a nova 

morfologia do trabalho. A autora questiona, inclusive, o nível e forma de combate desse 

fenômeno pelos organismos classistas. Dentre outras discussões realizadas na obra, apresenta 

como centralidade a experiência ocorrida na região metropolitana de Salvador (Bahia), lócus 

de sua pesquisa empírica.  

Aponta o fenômeno de flexibilização através das novas formas de gestão e 

organização do trabalho como reflexo máximo das perdas dos direitos trabalhistas e destaca o 

grande desafio da classe trabalhadora, que é o de superar os constantes ataques sofridos por 

uma conjuntura política e econômica de caráter neoliberal. Após o estudo realizado sobre 

terceirização e as condições de trabalho em 1993-1995 em 44 empresas contratantes no 

complexo de indústrias de petróleo, químicas, petroquímicas e siderúrgicas na RMS/BA, 

realizou nova pesquisa em 2004-2006, cujo objetivo principal foi verificar mudanças e 

permanências no processo de terceirização ao longo da década.  

Naquele momento, as empresas da região empregavam em torno de 15 mil 

trabalhadores, pagando salários acima do mercado e com incremento da economia local. Já no 

segundo momento, há um enxugamento considerável da mão de obra direta, com a adoção do 

modelo toyotista, com seus centros de controle de qualidade, associado a um processo de 
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flexibilização, propondo-se, inclusive, a introdução do salário flexível. Mesmo num cenário 

desfavorável como esse, algumas alternativas têm sido construídas no sentido de conter o 

desmantelamento dos direitos trabalhistas. O Ministério Público do Trabalho é citado como 

um dos atores fundamentais para fazer recuar o processo de terceirização e precarização do 

trabalho em empresas públicas, através de suas ações fiscalizatórias e punitivas em relação a 

essas empresas, e a própria criação do Fórum de Proteção ao Meio Ambiente do Trabalho no 

Estado da Bahia (FORUMAT). 

Ruy Braga (2011, p. 144), em estudo de caso realizado em São Paulo até os anos 2000, 

em empresas de Call centers, situa os trabalhadores dessas empresas – os teleoperadores – 

como um retrato do precariado brasileiro. São trabalhos que não exigem qualificação 

profissional, são remunerados com baixos salários, e as empresas contratantes se apoiam em 

elevadas taxas de rotatividade dos trabalhadores. 

 

Nascido do processo de desconstrução neoliberal do antigo sistema de solidariedade 
fordista, experimentando o aumento da concorrência e da fragmentação vivido pelos 
novos grupos de trabalhadores, o número de teleoperadores no país cresceu em um 
ritmo acelerado durante os dois mandatos de Lula da Silva. Resultado do 
amadurecimento de um novo regime de acumulação pós-fordista no país, os call 

centers brasileiros alimentam-se desse vasto contingente de trabalhadores jovens, 
especialmente mulheres e negros, em busca de uma primeira oportunidade no 
mercado formal de trabalho. Os baixíssimos salários praticados no setor 
acompanham a pouca qualificação: após um treinamento básico, o teleoperador – 
ainda não proficiente – é colocado na Posição de Atendimento (PA), necessitando 
ficar atento aos procedimentos utilizados pelos colegas mais experientes para 
alcançar suas metas de vendas ou de número de atendimentos. Em nossa pesquisa de 
campo, pudemos registrar, por meio de entrevistas, que esse tipo de situação 
acrescenta uma importante carga de estresse nos primeiros meses de trabalho do 
teleoperador, até que ele se sinta habituado ao produto. Exatamente porque a 
indústria de call center não necessita, em termos gerais, de uma força de trabalho 
qualificada, as empresas beneficiam-se de um regime de relações de trabalho 
apoiado sobre elevadas taxas de rotatividade. (BRAGA, 2011, p. 145) 

 

Ressignifica o conceito de precariado156 criado pela sociologia do trabalho europeia, 

para debatê-lo no Brasil sob a perspectiva do que chamou de modo realista, com apoio na 

inserção sócio-ocupacional do proletariado precarizado, isto é, daqueles trabalhadores que, 

                                                 
156 BRAGA (2011, p. 145).  Existem muitas interpretações sobre o significado de precariado. Na Europa, por 

exemplo, tendo em vista o aprofundamento da crise econômica, o recuo da proteção social e o explosivo 
aumento do desemprego juvenil, é mais comum observarmos essa palavra associada à emergência das 
chamadas “novas classes perigosas”, para usar a expressão de Guy Standing. De acordo com esse autor, o 
precariado seria formado por aqueles grupos sociais mais vulneráveis e empobrecidos, jovens desempregados 
ou subempregados, cada dia mais distantes dos direitos sociais ou das políticas de bem-estar das próprias 
empresas e, por isso mesmo, inclinados a abraçar soluções populistas autoritárias e (ou) xenofóbicas. Assim, o 
precariado seria o produto do colapso do compromisso fordista que prevaleceu na Europa ocidental até meados 
da década de 1990 e garantiu um equilíbrio entre ganhos salariais e proteção social – ao menos para os 
trabalhadores brancos, masculinos, nacionais, adultos e sindicalizados. 
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pelo fato de não possuírem qualificações especiais, entram e saem muito rapidamente do 

mercado de trabalho, o que considera tratar-se de um setor da classe trabalhadora pressionado, 

de forma permanente, pelo aumento da exploração econômica e pela ameaça da exclusão 

social.  

A ressignificação se dá pela perspectiva que chamou de modo construtivista, pela 

formação da consciência de classe do precariado brasileiro em condições capitalistas 

periféricas, por meio da análise de sua práxis política desde o período da industrialização 

fordista no país até o período que chamou de hegemonia lulista. Nos seus estudos, o autor vê 

a formação da consciência de classe do precariado brasileiro pelo argumento sobre o qual este 

precariado está inquieto, isto é, percebe que o modelo lulista promoveu um progresso 

material, mas começa a concluir que esse progresso é transitório.  

 

Devemos ser capazes de articular o realismo da inserção desses grupos precarizados 
na estrutura social com o construtivismo do amadurecimento de sua experiência de 
mobilização coletiva em diferentes contextos históricos do desenvolvimento da 
consciência de classe. Assim, concluímos que a condição que melhor traduz o 
proletariado precarizado hoje no país é a inquietação social. (BRAGA, 2011, p. 144)  

 

Alvater (2010) apoia-se em Fernand Braudel para afirmar que o capitalismo somente 

sucumbirá após se chocar com algo externo a ele. Enquanto se reproduz, produz um terror que 

não vem de fora. Reafirma que o processo revolucionário é a forma por meio da qual uma 

sociedade pode superar as formas definidoras do capitalismo. 

 

Ao agirem em nexos sociais, as pessoas transformam suas relações sociais, às vezes 
em pequena escala e no plano local, às vezes com grandes efeitos em termos de 
história universal, às vezes em silêncio, e às vezes em lutas sociais violentas. Muitas 
vezes, os contemporâneos não sabem que com sua vida cotidiana e seus 
experimentos sociais preparam o caminho para uma transformação revolucionária 
das formas sociais da produção e do consumo. [...]. Uma revolução social não é um 
golpe, mas um processo interativo de muitos experimentos sociais, a estender-se por 
longos períodos. (ALVATER, 2010, p. 275) 

 

As considerações de Graça Druck (2011, p. 55) vão na mesma direção, ao analisar os 

enfrentamentos dos novos e velhos desafios do trabalho social na contemporaneidade. Afirma 

que, especialmente no caso brasileiro, os problemas são novos e velhos, pois se trata de um 

país tradicionalmente marcado pelo trabalho precário em todas as suas dimensões, cuja 

origem maior está no trabalho escravo e nas formas assumidas pela sua transição ao trabalho 

assalariado, que se reconfiguraram ou se redefiniram, apresentando, hoje, uma precarização 

antiga e moderna, metamorfoseada. Faz a crítica à convenção definida na Conferência de 
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Filadélfia, em 1944, que consolida a construção da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) e introduz o conceito de “trabalho decente”. Para tanto, questiona: são possíveis 

reformas que implementem o “trabalho decente” sem rupturas com o atual padrão de 

capitalismo, construído na era da globalização financeira? Afirma que esse é o grande 

problema, nem “novo”, nem “velho”:  o de sempre. 

Por meio da história como processo – que permite buscar os acontecimentos a partir de 

processos histórico-sociais mais amplos –, e como método – por reconstruí-los como parte de 

uma determinada (de-limitada) realidade, que é sempre intrincada, complexa e aberta a 

transformações pela ação dos sujeitos sociais, Ciavatta (2013, p. 119) faz breves 

considerações sobre a visibilidade adquirida pela educação profissional a partir do governo 

neoliberal de FHC, a partir da reestruturação produtiva pelo modelo japonês. Considero sua 

análise atual, visto que a realidade brasileira descrita permanece a mesma. 

Sua discussão sobre o Brasil, do analfabetismo ao toyotismo, a partir da literatura à 

qual se reporta, permite-lhe afirmar que a reestruturação produtiva, segundo o toyotismo 

como se realiza no Japão, segue o modelo considerado bem-sucedido de “flexibilidade” no 

uso de máquinas versáteis, organização e gestão da força de trabalho integrada a sistemas 

flexíveis, desenvolvendo uma subjetividade de participação na empresa para o aumento da 

produção. 

Considerando o pano de fundo das diferenças com os países de capitalismo avançado, 

afirma que o Brasil enfrenta o desafio de começar a reestruturação produtiva pela 

“reestruturação social”. Dentre as disparidades internas, aponta os números da população 

economicamente ativa (PEA), analfabeta ou com até 4 anos de escolaridade, destacando a 

quantidade reduzida com ensino médio completo. Os vários problemas estruturais da 

sociedade brasileira, somados à retirada do Estado da área social pelas políticas neoliberais, 

apresenta, pela assimetria externa, uma diferença da renda per capita com países com 

economia de alta renda na América Latina. O Brasil tem renda per capita entre 8,8 e 12,3 

vezes menor que a dos países ricos. Analisa a situação do Brasil frente ao Mercosul, para 

afirmar que: 

 

Não há dúvida que as políticas econômicas do Mercosul são as políticas 
internacionais que orientam a reestruturação produtiva e a abertura econômica 
unilateral de cada um dos países da região, com graves consequências sociais já em 
curso em outros países da América Latina. [...]  
No paradoxo da integração dos dois extremos, o analfabetismo de 20% da PEA e o 
toyotismo como modelo produtivo, e no aprofundamento da crise do capitalismo 
com a exclusão dos mais pobres e despreparados. Se no Brasil o modelo japonês, 
propriamente dito, é impraticável pela diversidade cultural, pelo baixo nível 
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educacional dos trabalhadores, pelas condições de trabalho e de remuneração muito 
inferiores às que induzem o trabalhador japonês à identificação com a empresa, 
difunde-se também aqui a ideologia do “fim das classes sociais” e de um novo 
tempo para os trabalhadores pela participação e colaboração nas empresas. 
(CIAVATTA, 2013, p. 121). 

 

Sobre a contradição entre desenvolvimento tecnológico, inovação e crise dos 

empregos, Harvey (2016, p. 109) vai afirmar que a esquerda está fadada a defender os 

empregos e as qualificações ameaçados, em curto prazo, mas que será uma batalha perdida 

face à nova configuração tecnológica. E ainda que, na conjuntura atual, qualquer movimento 

anticapitalista deve reorganizar seu pensamento sobre a ideia de que o trabalho social está se 

tornando cada vez mais insignificante para o modo como funciona o motor da economia 

capitalista. 

 

A esquerda tem de organizar ações defensivas contra tecnologias empregadas nas 
práticas cada vez mais predatórias de acumulação por espoliação, as ondas de 
desqualificação, o desemprego permanente, a crescente desigualdade social e a 
degradação acelerada do meio ambiente. A contradição que enfrenta o capital se 
metamorfoseia numa contradição que necessariamente se interioriza na política 
anticapitalista. (HARVEY, 2016, p. 109)  

 

Pela filosofia da práxis, a mudança depende da capacidade de perceber corretamente 

os aspectos que a realidade apresenta. Konder (2004, p. 54) vai afirmar que, assim como não 

podemos ter uma visão correta de nenhum aspecto estável da realidade humana se não 

soubermos situá-lo dentro do processo geral de transformação a que ele pertence (dentro da 

totalidade dinâmica de que ele faz parte), também não podemos avaliar nenhuma mudança 

concreta se não a reconhecermos como mudança de um ser (quer dizer, de uma realidade 

articulada e provida de certa capacidade de durar). Certamente, o processo de transformação, 

no sentido da superação, requer uma clara visão das ideologias157 que disputam a direção 

política, moral e intelectual da sociedade para confrontá-las. 

 

 

3.2 Práxis social nos seus conteúdos reiterativos e transformadores  

 

 A transformação social é o fundamento que justifica a acepção da prática como 

categoria filosófica, no seu sentido “forte”, que a distingue das teorizações “fracas” difusas, 

                                                 
157 O conceito de ideologia, nesta tese, é colocado no sentido conferido por Lukács, que a situa como o complexo 

da ideologia com a função de mediar os conflitos sociais. Para Lukács, a ideologia se constitui pelo conjunto 
de idéias de que os homens se utilizam para interferir nos conflitos sociais da vida cotidiana. Ela não elide a 
violência como forma de dominação de classe (FRIGOTTO, 2014). 
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consideradas em seu sentido pragmatista estrito, como consequência de teorias utilitaristas, 

ou como absorção no plano da sociedade vinculada ao horizonte da comunicação. Há o 

reconhecimento pelos intelectuais marxistas de que o núcleo duro da prática é diferente dos 

sentidos do ‘agir’ e ‘fazer’; é exatamente necessário tomá-la como atividade material de 

transformação. Barata-Moura (1994, p. 88), mesmo reconhecendo a polêmica que seu 

pensamento e a provocação da sua tese a respeito do que considera ser um dos maiores 

contributos do patrimônio filosófico de Marx, no plano ontológico, para a humanidade, faz 

afirmações a partir  do seu pensamento a respeito da prática, precisamente na dupla 

articulação que forma a unidade entre materialismo e dialética: a) um reconhecimento do 

papel central da prática na mediação da história do ser pelas coletividades humanas; b) e uma 

compreensão essencial como atividade material de transformação. Explicita sua concepção de 

unidade do ser no plano ontológico pelo materialismo dialético: 

 

A unidade do ser – em cujo âmbito multiplicidades várias se tecem e entretecem – é 
uma unidade material que, do mesmo passo, é também unidade deveniente de um 
processo de totalidades concretas; no interior desta complexidade múltipla (por 
vezes, contraditória) de determinações e de relações, como ingrediência  sua (e não 
como instância dualizadamente justaposta ou sobreimposta), a prática desenvolve e 
consuma um incontornável poder de reconfiguração. Em suma, para compreender e 
para transformar a realidade – o horizonte do nosso viver concreto – a instância da 
prática é decisiva. (BARATA-MOURA, 1994, p.88).  

 

 Como tema cientificamente marxiano, o núcleo duro do pensamento de Marx está nas 

Teses sobre Feuerbach, material escrito em meado de 1840, que constitui um texto central no 

tocante ao envolvimento reflexivo sobre a problemática da prática como transformação das 

circunstâncias, pelo conceito de Práxis – como ação sensível diferente do pensar – e atividade 

real. Aquilo que nuclearmente se trata não é apenas de mudar as ideias ou de reformar as 

mentalidades – é de transformar mesmo, isto é, materialmente (BARATA-MOURA, 1994, p. 

89-91). 

 No seu estudo sobre as Teses escritas por Marx, afirma que o caráter objetivo da 

prática está relacionado como ‘atividade objetiva’ – como ‘atividade sensivelmente humana’. 

A qualificação de ‘sensível’, a seu ver, aparece porque ela se manifesta aos sentidos, e porque, 

em termos de conteúdo, ela atesta a presença de materialidade. Isto é, a prática não é 

“acionalidade” apenas interior – como atividade de pensamento ou como atividade ética, em 

Marx é objetiva num duplo sentido; a) do próprio ser da prática, e b) na dimensão prática que 

o ser incorpora. Do ponto de vista ontológico, estas duas são, porventura, duas importantes 

considerações. Segundo Barata-Moura (1994, p. 95): 
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No seu próprio ser, ou na modalidade de ser que lhe advém e exerce, a prática tem 

um contorno objetivo (é função de condições materiais complexas, que aqui não 
vamos analisar); mas a prática é ela própria um processo material. Ainda que 
acompanhada de consciência e de verdade – ela não é “cega”, está envolta em 
ideologia, e por isso devém igualmente necessário proceder a toda uma crítica das 
ideias – por parte dos agentes, singulares e coletivos, que a efetuam.  

 

Estabeleço o elo da prática – como categoria filosófica, a partir de Barata-Moura 

(1994), como ideologia acompanhada de consciência e verdade, por não ser cega – com a 

discussão que desenvolvo, a partir dos clássicos marxistas, sobre a práxis social, com base em 

Gramsci Apud Liguori (2017), Kosik (2011) e Vazquez (2011), para, na sessão seguinte, 

estabelecer alguns diálogos com estudiosos marxistas contemporâneos. Especificamente, nos 

importa discutir nesta tese – para estabelecer os nexos com a pesquisa realizada –, dois dos 

níveis da práxis estudados por Vazquez (2011, p. 267):  a práxis criadora e a práxis reiterativa. 

Gramsci Apud Liguori (2017, p. 802) afirma que a práxis social situa-se no 

entrelaçamento entre a hegemonia e determinadas relações hegemônicas, no plano da luta 

política, do “conjuntural” como ideologia verdadeira para a construção de toda verdade. No 

pensamento gramsciano, a prática é o critério de verdade. 

 

A verdade nasce no terreno da história e da prática: daqui a “historicidade de toda 
concepção do mundo e da vida”. Toda verdade é expressão de relações sociais 
historicamente determinadas: isso não quer dizer apenas “refletir” ou “espelhar” 
passivamente, mas ativamente “reagir sobre a sociedade, determinar certos efeitos, 
positivos e negativos [...] não ser elucubração individual, mas ‘fato histórico’”. O 
limite de toda verdade é ser histórica. (ibidem). 

 

Segundo Vazquez (2011, p. 262), a visão idealista da práxis, anterior a Marx foi 

quebrada radicalmente em Marx em uma das Teses sobre Feuerbach. Por isso, a prática como 

critério de verdade é uma tese fundamental do marxismo. Toda vida social é essencialmente 

prática, diz Marx. A atividade humana é, portanto, atividade que se orienta conforme a fins, e 

esses só existem através do homem, como produtos de sua consciência. Toda ação 

verdadeiramente humana exige certa consciência de um fim, o qual se sujeita ao curso da 

própria atividade. O fim, por sua vez, é a expressão de certa atitude do sujeito diante da 

realidade. Pelo fato de traçar um fim, adoto certa posição diante dela (VAZQUEZ, 2011, p. 

224). 

A Práxis, em sua essência e universalidade, é a revelação do segredo do homem como 

ser ontocriativo, como ser que cria a realidade (humano-social) e que, portanto, compreende a 

realidade (humana e não humana, a realidade na sua totalidade). A práxis do homem não é a 
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atividade prática contraposta à teoria; é determinação da existência humana como elaboração 

da realidade. Ainda de acordo com Kosik (2011, p. 222),  

 

A práxis é ativa, é atividade que se produz historicamente – quer dizer, que se 
renova continuamente e se constitui praticamente –, unidade do homem e do mundo, 
da matéria e do espirito, de sujeito e de objeto, do produto e da produtividade. Como 
a realidade humano-social é criada pela práxis, a história se apresenta como um 
processo prático no curso do qual o humano se distingue do não humano: o que é 
humano e o que não é humano não são predeterminados; são determinados na 
história mediante uma diferenciação prática. 

 

Os estudos sobre os níveis da práxis em Vazquez (2011, p. 267) tomaram como 

pressuposto a afirmação de Marx a partir da qual, “toda vida social é essencialmente prática”. 

Mas essa totalidade prático-social pode ser decomposta em diferentes setores. Pode-se afirmar 

que existem diferentes níveis da práxis158, “de acordo com o grau de penetração da 

consciência do sujeito ativo no processo prático e com o grau de criação ou humanização da 

matéria transformada destacada no produto da sua prática”. É pelo pressuposto de que a práxis 

é ação do homem sobre a matéria que Vazquez (2011) afirma a existência de diferentes 

setores e níveis de sua materialização.   

 Neste estudo, destaco os aspectos que se referem à práxis criadora e à práxis 

reiterativa. A partir do referencial da práxis criadora como atividade determinante da 

transformação da realidade, Vazquez (2011, p. 269) afirma: 

 

Do ponto de vista da práxis humana total, que se traduz definitivamente na produção 
ou autocriação do próprio homem, a práxis criadora é determinante, já que é 
justamente ela que lhe permite enfrentar novas necessidades, novas situações. O 
homem é o ser que tem de estar inventando ou criando constantemente novas 
soluções. Uma vez encontrada uma solução, não lhe basta repetir ou imitar o 
resolvido. [...] o homem não vive em constante estado criador. Ele só cria por 
necessidade. Porém criar é para a ele a primeira e mais vital necessidade humana, 
porque só criando, transformando o mundo, o homem [...] faz um mundo humano e 
se faz a si próprio. 

 

  Relaciona a práxis criadora com a subjetividade e a objetividade, com a prévia 

ideação, com os níveis da consciência e com a necessidade de mudança. Afirma que, ao longo 

do processo prático, há a perda inevitável do fim original, o que não significa a eliminação do 

papel determinante que o fim tem em tal processo. Quanto à consciência, afirma que é mais 

                                                 
158 Os critérios considerados por Vazquez (2011, p. 268) para o nivelamento da práxis são: a) o grau de 

consciência que o sujeito revela no processo prático; e b) o grau de criação que o produto da sua atividade 
demonstra. Aborda de forma muito detalhada seu entendimento sobre o termo “criação”, que sintetizo 
afirmando que a criação se apresenta historicamente e é tomada no sentido de que supõe sempre produção de 
algo novo. A criação só existe propriamente como atividade especifica do homem. 
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do que uma serie contínua de atos – nem pode ser assim concebida – que se sucedem no 

processo na mesma ordem em que se ocorreram. A consciência traça um fim aberto, ou um 

projeto dinâmico, e justamente, por essa abertura ou dinamismo, ela deve permanecer aberta e 

ativa ao longo de todo o processo prático. A práxis criadora159 possui três traços distintivos: a) 

unidade indissolúvel, no processo prático, do subjetivo e do objetivo; b) imprevisibilidade do 

processo e do trabalho; c) unidade e irrepetibilidade do produto (VAZQUES, 2011, p. 270-

271). 

 Em um nível inferior em relação à práxis criadora se encontra a práxis simplesmente 

imitativa, ou reiterativa. De acordo com Vazquez (2011, p. 277), uma práxis desse gênero se 

caracteriza, precisamente, ou por uma débil manifestação, ou pela inexistência dos três traços 

da práxis criadora. Nessa práxis, em relação à práxis criadora, rompe-se, em primeiro lugar, a 

unidade do processo prático. Na práxis imitativa, o campo do imprevisível estreita-se. O ideal 

permanece imutável. A lei que rege o processo prático já existe de forma acabada, 

anteriormente a esse processo e ao produto em que culmina. O resultado real do processo 

prático corresponde plenamente ao resultado ideal.  

Além disso, busca-se essa correspondência e sabe-se como e onde encontrá-lo. Por 

isso, o resultado não tem nada de incerto; e o atuar nada tem de aventura. Não se inventa o 

modo de fazer.  Ele tem por base uma práxis criadora já existente, da qual toma a lei que a 

rege. É uma práxis de segunda mão, que não provoca uma mudança qualitativa e não produz 

nova realidade. Contudo esse lado negativo não exclui um lado positivo, que é o de ampliar o 

já criado. Entretanto, por mais positiva que seja a práxis reiterativa em uma dada 

circunstância, chega um momento em que ela tem de dar lugar – no mesmo campo de 

atividade – a uma práxis criadora, que se constitui como elemento determinante da 

historicidade humana universal (VAZQUES, 2011, p. 277). 

A ação transformadora da realidade tem um caráter teleológico, mas os fins que se 

pretende materializar estão, por sua vez, condicionados e têm por base o conhecimento da 

realidade que se quer transformar. Se se atingem os fins que se perseguiam, isso significa que 

o conhecimento de que se partiu para traçar esses fins é verdadeiro. É na ação prática sobre as 

coisas que se demonstra se nossas conclusões teóricas a seu respeito são verdadeiras ou não. 

De acordo com Vázquez (2011, p. 149), é preciso ter cuidado ao interpretar essa relação entre 

                                                 
159 VAZQUEZ (2011, p. 271) relaciona os traços distintivos da práxis criadora nas diferentes formas especificas 

de práxis que se revestem de um caráter criador e exemplifica com a Revolução Proletária de Outubro na 
Rússia de 1917 e com a criação artística. 
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verdade e aplicação venturosa, ou entre falsidade e fracasso, como se a verdade ou a falsidade 

fossem determinadas pelo êxito ou fracasso. Nesse tocante, esclarece que: 

 

Se uma teoria pode ser aplicada com êxito é porque é verdadeira, e não o contrário 
(verdadeira porque foi aplicada eficazmente), o êxito não constitui a verdade; 
simplesmente a torna transparente, ou seja, torna visível o pensamento que reproduz 
adequadamente uma realidade. Esse papel da prática como critério de verdade, por 
outro lado, no sentido que de que proporcione de forma direta e imediata esse 
critério de validade da prática. A prática não fala por si mesma e os fatos práticos 
precisam ser analisados, interpretados já que não revelam seu sentido à observação 
direta e imediata, ou a uma apreensão intuitiva. O critério de verdade está na 
prática, mas só é descoberto em uma relação propriamente teórica com a 
própria prática. Desse modo as teses II e III estabelecem a unidade entre a teoria e 
a prática em duplo movimento da teoria para a prática, na tese II, e desta última para 
a teoria (na tese VIII).[...] Tal é o papel da prática como critério de verdade da 
teoria, independentemente das formas especificas que possa adotar nas diferentes 
ciências, assim como das limitações de sua aplicabilidade que impedem que façamos 
dela um critério absoluto de verdade. (ibidem, grifos meus). 

 

 Sobre a relação entre teoria e prática como fundamento da práxis, cabe destacar as 

considerações sobre a predominância, na atualidade, da produção teórica, conforme abordada 

por Mézáros (2009), ao afirmar que, neste período histórico de regência do capital, quem 

circunscreve os limites a partir dos quais a atividade cientifica se realizará é o próprio capital. 

Afirma que muitas mudanças acontecerão ao longo desse período histórico, já que as formas 

do capital também variam, e adverte que as mudanças metodológicas e transformações 

teóricas precisam se acomodar aos limites restritivos estruturais que definem a época em sua 

totalidade. Em defesa da relação existente entre metodologia e ideologia, na obra “Estruturas 

sociais e formas de consciência”, faz a desconstrução do paradigma da cientificidade 

moderna, que é o de que a ciência, como tal, consiste em um empreendimento puramente 

teórico e desvinculado de qualquer interesse de classe.  

 

Compreende-se que as fases particulares do desenvolvimento socioeconômico são 
marcadas por significativas inovações teóricas e metodológicas, de acordo com as 
circunstâncias em modificação. É importante salientar, porém, que todas essas 
mudanças metodológicas e transformações teóricas têm de se acomodar em relação 
aos limites restritivos da moldura estrutural comum que define a época em sua 
totalidade. A referência de classe das teorias dominantes da era do capital como um 
todo é, e continua sendo, a “personificação do capital”. (MÉZAROS, 2009, p. 9)  

 

 Prossegue em sua análise afirmando que as figuras representativas do horizonte social 

do capital têm de conceituar tudo de uma determinada maneira, e não de outra. “O ponto de 

vista da economia política” impõe limites que privilegiam a perspectiva do capital (adotado de 

maneira mais ou menos consciente pelos principais pensadores) e são estruturalmente 

intransponíveis, uma vez que a sua substituição vai requerer a instituição de um modo de 



248 

produção radicalmente diferente. A estrutura deste tempo histórico e a formação social do 

capital fazem emergir características metodológicas originadas por sistemas de pensamento 

que, no seu conjunto estritamente encadeado, criam as determinações conceituais, como 

formas específicas de ideologia.  

De acordo com Mézáros (2009, p. 10), destaco, de forma resumida, as cinco 

características metodológicas desse tempo histórico: 1) orientação pragmática para a 

ciência; 2) tendência geral para o formalismo; 3) o ponto de vista da individualidade isolada; 

3) a determinação negativa da filosofia e da teoria social; e 5) a supressão da temporalidade 

histórica, cada vez mais evidente e, por fim, inteiramente devastadora. 

 O elo que estabeleço na discussão sobre a práxis social que tenho apresentado é para 

discutir a mediação realizada pela educação com a atividade prática dos sujeitos sociais – 

sobre a práxis social dos sujeitos egressos do CETEP –, no sentido dessa práxis como 

transformação e (ou) como reiteração da sociedade.  A análise que realizo da práxis social dos 

egressos, como sujeitos sociais que vivem e atuam na sociedade, entrelaça os pressupostos 

defendidos por  Mézáros (ibidem) e Saviani (2005). 

 A necessidade de considerar a dimensão histórica das questões socioprodutivas é 

fundamental frente à ideologia dominante, uma vez que as determinações históricas, quando 

ausentes, podem causar distorções aos fatos, “até mesmo uma constante violação dos fatos”, 

inclusive pela perspectiva dos intelectuais que defendem esse tempo histórico, de que “o 

sistema econômico atual é pretensamente inalterável e a ordem econômica atual pode ser 

eternizada como estrutura social e como formas de consciência.” (MÉZÁROS, ibidem). 

Em Saviani (2005, p. 141), a educação como mediação, no seio da prática social, e a 

necessidade de compreensão e explicação das formas como são produzidas as relações sociais 

têm por base o marxismo gramsciano, em que a teoria e a prática se articulam, se unificam nas 

práxis. É um movimento prioritariamente prático, mas que se fundamenta teoricamente, ou se 

alimenta da teoria para esclarecer o sentido, para dar direção à prática. “A prática tem 

primado sobre a teoria, na medida em que é originante. A teoria é derivada. Isto significa que 

a prática é, ao mesmo tempo, fundamento, critério de verdade e finalidade da teoria”. A 

prática necessita da teoria e precisa por ela ser iluminada (SAVIANI, 2005, p. 142). 

 Um dos resultados principais das Teses sobre Feuerbah, que tratam da relação teoria-

prática-práxis, consiste, precisamente, de acordo com Barata-Moura (2015, p.11), – pelo 

aclaramento crítico da origem dos desmandos perpetrados e pela instalação consistente num 

materialismo novo – em recolocar a filosofia no seu posto: que é também uma trincheira de 
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combates, pois o problema da realidade atual precisa ser enfrentado de forma que 

praticamente transforme pelo desempenho necessário da crítica teórica: 

 

Não é fatal que a filosofia tenha que ir desaguar num oceano de consagração 
apoteótica (e espiritualmente assistida) das dominações vigentes em cada episódio. 
Como fatal não é também que a ordem instalada – um sistema organizado de 
desordens, alias – seja, por desígnio superior da Providencia, inelutável. No 
horizonte (e no miolo) de uma critica que praticamente transforma, não perde 
funcionalidade ( e dinâmica) o desempenho necessário de uma critica teórica. 

 

 Afirma sobre a necessidade do esforço racional, no seu sentido dialético, para 

conceber a realidade – nas suas contradições, as flagrantes e as abafadas –, e, no seu processo 

de desenvolvimento, que abre o passo à realização de possibilidades novas, materialmente 

fundadas. Mas a filosofia não é propriamente “uma guitarra para madraços assustadíssimos”, 

é um partir em demanda do verdadeiro, como uma autentica expedição de esclarecimentos 

pensantes (ibidem, p. 13). 

 Saviani (2008, p. 58) afirma, a partir de Vazquez (1968, p. 207), que o papel da 

educação, de transformação da realidade – práxis social –, não se dá por meio de uma 

transformação direta e imediata, mas por meio de ação indireta e por mediação. Entre a teoria 

e a atividade prática transformadora se insere o trabalho de educação das consciências, de 

organização dos meios materiais e dos planos de ação. 

 

 

3.3 Práxis social dos sujeitos egressos do Centro Territorial de Educação Profissional da 

Bahia do Semiárido Nordeste II, em Ribeira do Pombal 

 

 

A abordagem que realizo sobre como expressa-se a práxis social dos sujeitos egressos 

da educação profissional do CETEP, estabeleço um elo com a práxis reiterativa e imitativa 

quando eles reportam-se à formação escolar, e com a práxis transformadora ou criativa 

quando se dirigem a sociedade.  

Parto do pressuposto de Saviani (2005, p. 143) de que a educação é a mediação no seio 

da prática social global. Se a humanidade se desenvolve historicamente, isso significa que 

uma determinada geração herda da anterior um modo de produção e relações de produção. E à 

nova geração, por sua vez, impõe-se a tarefa de desenvolver e transformar as relações 

herdadas das gerações anteriores. 
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Nesse sentido, ela [prática social global] é determinada pelas gerações anteriores e 
depende delas. Mas é uma determinação que não anula a sua iniciativa histórica, que 
se expressa justamente pelo desenvolvimento e pelas transformações ela opera sobre 
as bases de produção anteriores. À educação, na medida em que é uma mediação no 
seio da prática social global, cabe possibilitar que as novas gerações incorporem 
elementos herdados de modo que se tornem agentes ativos no processo de 
desenvolvimento e transformação das relações sociais. (ibidem). 

 

A política pública de educação profissional como mediadora da formação profissional 

e materializada na Práxis Social dos sujeitos, pela produção da vida um dia após o outro, e 

evidenciada na consciência dos sujeitos egressos, identifica-se tendencialmente direcionada 

na perspectiva da práxis reiterativa e (ou) imitativa, na perspectiva hegemônica em benefício 

do capital, sem potencial criativo.  A expressão dessa práxis se materializa quando os egressos 

se referem à experiência da formação como referência para a atuação prática na sociedade. 

São reiterados e (ou) imitados, na práxis dos egressos – que alimentam a hegemonia –, a 

concepção de trabalho. Quando definem o que é trabalho, quais as formas de trabalho que 

existem na sociedade, evidenciam a predominância de uma única forma trabalho, a ausência 

de qualquer outra abordagem que não seja pela forma emprego. Não há menção sobre a 

divisão social do trabalho, formas assimétricas de trabalho, organização social do trabalho. 

Não se evidencia uma apreensão crítica sobre as formas históricas do emprego e do 

desemprego.  

Considera-se que essas concepções correspondem a práxis reiteradas quanto à 

importância da atuação profissional pela prevalência do conteúdo técnico-cientifico da 

formação sobre a formação humana, o entendimento da técnica pela técnica como fim último 

do trabalho profissional, a identificação e reiteração da hierarquia do conhecimento 

disciplinar por áreas especificas sobre os conteúdos da base nacional comum – os conteúdos 

clássicos – que não são mencionados, não sobressaem na formação humana. A prevalência é 

da formação pragmática instrumental e de preparação profissional. Ainda no tocante à atuação 

como profissional na sociedade, a reiteração se volta para a concepção de competência, o 

destaque social do saber fazer, não havendo evidência do reconhecimento dos egressos quanto 

ao pertencimento como sujeitos produtores de instituições sociopolíticas. 

Quanto à relação da formação com a tecnologia, evidencia-se uma práxis reiterativa, 

pela apreensão acrítica da tecnologia – como elemento que se sobressai na formação, no 

sentido de uma determinada relação de poder. O domínio de uma determinada tecnologia, de 

determinado instrumento especifico, relacionado ou não diretamente com a profissão, é dado 

como elemento de destaque na sociedade, como uma diferenciação social.  
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A práxis social, em seu conteúdo transformador ou criativo, evidencia-se quando os 

sujeitos egressos se referem às suas relações e suas experiências na sociedade, o que pensam, 

o que fazem, porque fazem o que fazem, como se relacionam, com quais sujeitos e em quais 

espaços se relacionam para produzir sua existência diariamente, quando se dirigem a 

sociedade. Pela experiência, os sujeitos se referem a desigualdades sociais, relações de poder, 

pobreza, falta de perspectiva para a promoção da vida produtiva da juventude, escassez de 

investimento público e ausência de políticas públicas para a inserção no mundo produtivo 

para geração de trabalho, emprego e renda.  

Referem-se ao reconhecimento do que é produzir a vida em território ambientalmente 

adverso e à falta de investimento público para solucionar questões ambientais. Reportam-se 

também ao reconhecimento social de sua capacidade produtiva como sujeitos produtivos, que 

atuam na e pela intervenção social dentro da comunidade onde vivem. Há o reconhecimento 

do trabalho cooperado e associado e perspectivas de sua realização. Reconhecem ainda a 

existência de instituições e processos educativos que atuam fora do espaço escolar, de acordo 

com as práticas realizadas em cooperativas, sindicatos, faculdades, universidades e outras 

instituições da sociedade civil, que participaram ativamente em sua formação fora da escola, 

pelo trabalho e pela ampliação dos horizontes, na compreensão e na atuação crítica da vida 

em sociedade. Referem-se, pois, ao trabalho que se dirige à sociedade como necessário. 

 Concordo com Saviani (2005, 143) quanto à relação entre o aluno empírico e o aluno 

concreto – o sujeito egresso – como o sujeito social síntese de múltiplas determinações 

definidas como relações sociais. O que é de interesse desse sujeito egresso diz respeito às 

condições em que ele se encontra e que não escolheu. Assim, as gerações atuais não 

escolheram os meios e as relações de produção que herdam da geração anterior, e a sua 

criatividade não é absoluta, mas se faz presente. Então, os egressos, como sujeitos concretos – 

no sentido marxiano, a unidade na diversidade –, também sintetizam relações sociais que eles 

não escolheram. 

 Arroyo (2012, p. 117) em defesa da institucionalização na prática educativa da 

perspectiva de classe na educação escolar, afirma que os conflitos de interesse, na prática 

educativa, não se situam no campo da transmissão dos conteúdos, alienantes ou críticos, mas 

se localizam na raiz, na destruição dos processos de saber e da cultura, pelo não 

reconhecimento da legitimidade dos processos de produção de conhecimento fora da 

instituição escolar – dada como lócus legítimo. Situam-se na negação, aos trabalhadores como 

classe social, da produção de bens culturais, de pensamento, de saber dentro da instituição 

escolar.  
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Referencio-me em Arroyo (ibidem) para afirmar que a configuração moderna exclui os 

trabalhadores, pois é um movimento de negação da legitimidade do saber da gente comum, e 

de negação da legitimidade dos trabalhadores como produtores de saber e cultura. Contudo, 

contraditoriamente, o processo de configuração moderna do campo educativo é inseparável do 

movimento social, que se dá nas lutas entre as classes. Em outros termos, é necessário manter 

um processo de crítica, não apenas nem fundamentalmente da escola, de seus conteúdos e 

métodos, mas do movimento social que exclui as classes subalternas como legitimas 

produtoras de cultura. 

Com o constante movimento para o isolamento da educação escolar, em fases da vida, 

em tempos e espaços historicamente construídos, a prática educativa e a prática social, em 

princípio, se excluem nos conteúdos da educação moderna – puramente cientifica –, sem 

integrar elementos culturais, em especial no trabalho educativo escolar, que considerem a 

perspectiva de classe na formação humana. Não é suficiente democratizar a instrução nem a 

instituição escolar, mas manter uma postura de permanente crítica a uma instituição que não 

nasce neutra tal como é apresentada comumente. Nessa perspectiva, trata-se de uma redução 

da escola e a negação do saber, da educação e da cultura produzidos como práxis das classes 

sociais ou como fazer humano da luta de classes (ARROYO, 2012, p. 113). 

 Para concluir, reporto-me a Newton Duarte (2013, p. 145) sobre a participação do 

indivíduo no curso da história, o que se dá por meio da atividade dirigida pelas objetivações 

genéricas em si, a genericidade em si, que é a esfera da vida cotidiana, cujas objetivações são 

os objetos, a linguagem e os costumes. Quando o indivíduo passa a não mais aceitar como 

“natural” a hierarquia das atividades cotidianas e passa a relacionar-se com elas com uma a 

atitude desfetichizada sobre a hierarquia dessas atividades, pode-se afirmar que ele passa a ter 

uma relação consciente com a genericidade e os valores que dirigem essas atividades. Pode-se 

afirmar que esse é um processo desalienante, da objetivação para si. Relaciono a objetivação 

em si com a práxis reiterativa e imitativa, e a objetivação para si com a práxis criadora e 

transformadora. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Desafios teóricos e históricos foram assumidos para a realização da análise de uma 

política pública educacional de formação profissional da população jovem do ensino médio, 

assim como de jovens e adultos trabalhadores pobres, oriundos das famílias das classes 

trabalhadoras na Bahia, com a intenção de discuti-la como estratégia governamental e como 

uma política pública focalizada para a inclusão social. Tal intento direcionou-me, no dizer de 

Dos Santos (2015), ao encontro das “águas agitadas”, no confronto do campo empírico e as 

evidências reveladas na pesquisa com a necessária interpretação analítica, de modo a tornar 

possível o alcance da conclusão da pesquisa.  

Tarefa especialmente desafiadora, porque a pesquisa se propôs a analisar uma política 

pública educacional para além do seu slogan, bem como a fazer uma imersão – com certa 

profundidade, mas consciente dos limites – na relação dialética com a inclusão e a exclusão 

social produzidas pelo modo de produção capitalista.  

Em vários momentos, no texto da tese, procurei configurar que a política de educação 

profissional no Estado da Bahia, com a promessa da inclusão social pelo viés economicista, 

contraria os pressupostos do método materialista histórico dialético, uma vez que a inclusão 

social da população na corrente econômica não tem relação direta com a educação. A 

educação atravessa esse processo social, mas a inclusão social por meio do trabalho e do 

consumo depende das condições estruturais do sistema capitalista, sobretudo na redução das 

desigualdades sociais e na melhoria da distribuição da riqueza produzida pelo coletivo dos 

trabalhadores que movem o sistema capitalista de produção e que são, de fato, os produtores 

da riqueza. 

 Nessa perspectiva, busquei captar as contradições produzidas pela política de 

educação profissional na formação dos egressos dos cursos técnicos e considerei relevante por 

tratar-se de uma modalidade de educação materializada na política pública de caráter 

permanente e assegurada pela LDB 9.394/96. No Estado da Bahia, a política de EPT, como 

mediação da formação profissional, está na agenda estadual na condição de  “reconhecimento 

pelo governo como política educacional permanente”160, uma vez que tem orçamento e 

financiamento assegurado no Planejamento Plurianual (PPA), e é anunciada como “Educação 

                                                 
160 BAHIA. Política Pública de Educação Profissional da Bahia. A Educação Profissional como Política Social e 

como Política Pública – VISÃO SISTÊMICA.  SUPROF, 2014.  
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Profissional como Política Social e como Política Pública”161, com a promessa de realização 

da integração social a materializar-se, por dentro das políticas públicas sociais, tendo a 

educação básica de nível médio como mediação. 

Saviani (2008, p. 96), ao analisar Scheffler (1974) acerca dos slogans educacionais, 

afirma que eles têm a função unificar ideias e atitudes dos movimentos educacionais; eles 

“exprimem e promovem, ao mesmo tempo, a comunidade de espirito, atraindo novos 

aderentes e fornecendo confiança e firmeza aos veteranos” Sheffler Apud Saviani (2008 p. 

46). Afirma também que os slogans têm o caráter de um símbolo aglutinador de adeptos para 

uma ideia, e passam a ser defendidos como afirmações literais. (SAVIANI, 2008, p. 98). 

A partir da década de 1990, as reformas educacionais, caracterizadas pelo 

neoconservadorismo, ganharam status de “slogan”, com a “afirmação de que a saída está pela 

educação, sendo ela a solução para diversos problemas que afligem a humanidade, desde a 

violência, passando pelo desemprego, a miséria, a exclusão social”. (Saviani, 2005, p. XII). 

 

Faz-se necessário retomar o discurso crítico que se empenha em explicitar as 
relações entre a educação e seus condicionamentos sociais, evidenciando a 
determinação reciproca entre a prática social e a prática educativa, entendida, ela 
própria, como uma modalidade especifica da pratica social. (SAVIANI, 2005, p. 
XIII)  

 

Konder (1992, p. 94) refere-se a Gramsci sobre a potência da filosofia da práxis no 

sentido da transformação da realidade.  É como “filosofia da práxis” que a filosofia de Marx 

tem possibilidades mais ricas de entrar no século XXI com alguma vitalidade, pelo 

pressuposto de que é pelo vigor dialético, no plano filosófico, que é possível uma enérgica 

revalorização da capacidade humana de “inventar novos expedientes, de criar novas ideias, de 

se educarem e se reeducarem uns aos outros, de fazerem uma história diferente daquela que 

vem sendo feita”. 

 

“Todo homem” na medida em que é ativo, isto é, vivo, contribui para modificar o 
ambiente social em que se desenvolve (para modificar determinados caracteres ou 
para conservar outros), quer dizer, tende a estabelecer “normas”, regras de vida e de 
conduta. (KONDER, 1992, p. 94)  

 

É pelo movimento da realização das políticas formuladas para a educação profissional 

técnica de nível médio na Bahia, materializadas na formação dos sujeitos egressos, a partir 

das evidências, que afirmo a existência de contradições dessas políticas em relação a 

                                                 
161 Idem. 
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concepções e visões de mundo que se relacionam com os complexos sociais emergentes das 

estruturas sociais. Visões e concepções que se constituem como os complexos sociais.162  

Concordo com Paraná (2017)163 quanto à necessidade da “disputa social em torno de 

uma ação política que seja criadora o suficiente para conectar as pontas desamarradas entre 

pragmatismo e combatividade, preocupação com a melhoria imediata das condições de vida e 

orientação para a construção de uma sociedade radicalmente diferente; uma ação que permita, 

de alguma forma, ligar as lutas no capitalismo com aquelas faces ao capitalismo”. 

As evidências encontradas na pesquisa informam que a política pública, imbuída da 

racionalidade economicista, produz um conjunto de outras coisas para além da inclusão social 

pelo trabalho, emprego e renda. Na delimitação dos critérios interpretativos e na definição das 

categorias teóricas que se relacionam com o problema da pesquisa, para a análise do objeto, 

trabalhei com as categorias: princípio educativo do trabalho, práxis social e contradição. Na a 

análise da política, fiz o contraponto ou a relação entre a potência da transformação e o polo 

oposto, marcado pela lógica da conservação. Acredito que os resultados da pesquisa possam 

vir a subsidiar a discussão sobre as reivindicações a serem inseridas nos projetos pedagógicos 

formativos, para que contemplem melhor os interesses da formação dos trabalhadores, 

permitindo o acesso ao conhecimento e aos níveis diferenciados da práxis, numa perspectiva 

de formação e atuação na sociedade pela práxis criadora, para além da perspectiva de uma 

práxis reiterativa ou imitativa (VAZQUEZ, 2011; p. 267). 

 A tese que defendo acerca das contradições produzidas pela política de educação 

profissional na Bahia, que vão além do viés economicista, é pela evidência de que há o 

entrelaçamento com a relação dialética entre educação e experiência, que se expressaram no 

campo empírico, em benefício do trabalho e do trabalhador, como nos seguintes traços 

ideológicos e práticos: a) a noção de trabalho como atividade socialmente necessária, com 

aproximações da ideia de atividade ontológica e ontocriativa do homem; b) a não 

consolidação de outras noções contidas na política de formação pelo viés do trabalho-

                                                 
162 Frigotto (2014), ao analisar a obra “Construção histórica do ser social” bases do pensamento de George 

Lukács, afirma que o ser humano, desenvolve “os complexos sociais” da ciência, filosofia, arte, da ética etc., 
que constituem determinadas concepções e visões de mundo. Lukács situa o complexo da ideologia (a 
concepção da ideologia como função social e não “falsificação” que permite superar o mito da ciência neutra) 
com a função de mediar os conflitos sociais. Para Lukács, a ideologia se constitui pelo conjunto de idéias de 
que os homens se utilizam para interferir nos conflitos sociais da vida cotidiana. Ela não elide a violência como 
forma de dominação de classe.  

 
163 Por Edemilson Paraná. As esquerdas frente ao mundo dos problemas cotidianos. O pêndulo da nossa 

tragicomédia, ou da praxiologia da transformação social. Texto publicado pelo Blog da Editora Boitempo, em 
05/10/17. Disponível em: https://blogdaboitempo.com.br/2017/10/05/as-esquerdas-frente-ao-mundo-dos-
problemas-cotidianos. Acesso em 06/10/17. 
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mercadoria, que não sejam constituídas pelo emprego formal, ou seja, a não consolidação do 

trabalho realizado pelo viés do empreendedorismo, dos contratos informais e pela noção de 

empregabilidade como formas exclusivas de inclusão social e de acesso ao trabalho e à renda; 

c) a ideia que prevalece de que a inclusão social se dá pela via do acesso ao conhecimento 

cientifico, em detrimento da noção preconizada pela política de que ela ocorre pelo viés 

economicista; d) a reivindicação para a geração de emprego e renda pelo poder público, no 

território, tendo em vista a escassez de empregos e de geração de empregos pelas empresas 

privadas; e) as políticas territoriais, a exemplo da formação profissional, não asseguram a 

permanência do trabalhador no território por meio da venda da força de trabalho-mercadoria, 

e isso tem implicação na saída dos sujeitos do território em busca por melhores 

oportunidades.  

A correlação de forças entre os polos dominante e determinante da contradição me 

permite afirmar, a partir das evidencias da pesquisa, que a necessidade de inclusão social na 

corrente econômica pelo viés economicista, especialmente com a finalidade de assegurar o 

consumo e também garantir a dinâmica dos circuitos do capital (polo dominante) enfrenta e se 

confronta com a inclusão social que se realiza através da experiência dos sujeitos e das 

possibilidades reais de resistência da classe trabalhadora pelo trabalho (polo determinante). 

Pela contradição relativa à necessidade de inclusão de mais pessoas na corrente econômica, o 

trabalhador conquista a educação. Pode-se afirmar que os polos não necessariamente 

coincidem.  

Na formação dos sujeitos, em especial, os sujeitos da escola pública, há um confronto 

direto com uma proposta pedagógica interessada em direcioná-los para o mundo do trabalho. 

Mas não exatamente para o mundo trabalho que tem o seu consentimento, a sua participação e 

a sua aprovação. Tal proposta pedagógica se direciona, essencialmente, para a obtenção de 

uma formação “mínima”, que se torna a formação “máxima”, no limite suficiente para atender 

aos interesses vinculados à venda de sua força de trabalho de acordo com os interesses de 

quem vai comprá-la. Essa relação formativa precisa estar encoberta por diversos emblemas 

que sejam suficientemente convincentes para que o trabalhador consuma tal formação e 

desenvolva sua prática social sem necessariamente disputar outra perspectiva formativa além 

da que lhe é oferecida.  

Diversos conceitos servem como mote para o convencimento acerca de que a 

educação ofertada é a melhor, a mais adequada ao seu tempo, tempo do capital e da sua 

necessidade de reprodução e acumulação. Na educação profissional, o glossário dos conceitos 

vinculados à formação técnica é persuasivo – formar cidadãos proativos, competentes, com 
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iniciativa e polivalentes para se adequarem ao trabalho humano, inclusive ao autoemprego e 

ao empreendedorismo. Entretanto, o que prevalece sobre a concepção de trabalho na 

consciência dos egressos, o que é apreendido por eles é a forma trabalho como venda da força 

de trabalho, sendo exclusivamente realizável na forma do emprego assalariado.  

A hegemonia conquistada pela forma de trabalho assalariado, em certa medida, é 

formulada pelo currículo escolar, visto que se pode apreender, nas evidências da pesquisa, que 

a formação profissional, expressa nas relações cotidianas dos egressos acerca do trabalho, não 

evidenciou um currículo vinculado com a história e as formas históricas das relações de 

trabalho que alcançam os jovens na atualidade. É possível afirmar que se trata de um currículo 

deslocado da história, no sentido marxista de história. A expectativa pelo emprego assalariado 

como prática social é dada como a principal dimensão do trabalho, é o objetivo dos egressos 

dos cursos técnicos, é a expressão da expectativa e da prioridade pela busca da formação 

profissional. 

O currículo fincado nas relações econômicas cotidianas, além de interferir na 

formação dos egressos, enfoca mais uma determinada abordagem, em detrimento de qualquer 

outra, por não considerar o trabalho humano como o princípio educativo, como prática social 

transformadora, como prática social coletiva com potência criativa e revolucionária. Aliás, 

tais conceitos são silenciados. Ao final de um período na escola de educação profissional, 

nenhum egresso expressa, na sua consciência formativa, a concepção e tão pouco o 

conhecimento da existência de outra forma trabalho que não seja pelo viés do emprego 

assalariado. De acordo Rummert (2002, p. 127), é possível a existência de um processo 

educacional que permita “... caminhar em direção oposta àquela que, atendendo aos interesses 

dominantes, reserva aos jovens e adultos trabalhadores o falso direito de ter acesso a 

fragmentos de conhecimentos que se apresentam necessários ao capital em suas diferentes 

fases de expansão”. 

Antes de concluir, quero destacar uma importante referência, de perspectiva, para a 

educação da classe trabalhadora realizada pela militância contra-hegemônica, por meio da 

realização do seminário organizado pelo Movimento Sem Terra (MST), no ano de 2017, que 

trouxe para o centro do debate e para o enfrentamento na sociedade, outra perspectiva de 

formação humana. De acordo com os anais do evento, disponíveis na mídia eletrônica, 

verificou-se que foram abordadas e debatidas questões relacionadas aos desafios históricos e 

atuais de luta e de construção da Pedagogia Socialista.  

As reflexões levantadas pelo seminário vão na direção das seguintes questões: a) a 

formação que queremos para a classe trabalhadora, na perspectiva da emancipação; b) o 
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processo de construção do ser humano cuja condição imperativa é o trabalho, chave para a 

compreensão dos processos educativos; c) a Pedagogia Socialista precisa afirmar a 

indissociabilidade entre mundo da natureza e mundo humano, uma ontologia materialista, 

base fundamental para esse projeto, desde o princípio educativo do trabalho, como processo 

entre homem e natureza que, transformando-a, transforma a si mesmo; d) a construção 

político-pedagógica, que diz respeito à formação da classe trabalhadora nos indica que uma 

das tarefas centrais da escola é fazer a leitura do que está subjacente à realidade, tal como se 

apresenta; e) nossa luta deve estar em todos os lugares, nas condições em que haja 

possibilidade, desde o desenvolvimento e o estímulo às práticas mais simples no âmbito da 

escola até a radicalização onde se apresentem condições de desenvolvimento da produção da 

vida social. O seminário afirma também: será tanto mais radical quanto mais tiverem sido 

radicalizadas as novas condições materiais da realidade da vida onde está inserida a escola. 

 Retorno ao que já foi mencionado anteriormente na tese por Paraná (2017), sobre o 

papel da esquerda frente à avalanche de transformações que vêm ocorrendo desde os últimos 

vinte e cinco anos do século XX, que nos tirou o chão debaixo dos pés. O capitalismo mudou, 

o mundo do trabalho mudou, a política mudou e, ao menos até aqui, não fomos capazes de 

nos reposicionar organizativamente frente ao novo cenário. Como fazê-lo, eis o nosso “que 

fazer”. Dessa forma,  

 

[...] parece simples, mas o desafio é hercúleo e merece o melhor de nossas energias 
revolucionárias. Fica evidente que compartilhamos o que se entende pelo fio, o 
corpo, e a necessidade de dar dinâmica ao pêndulo da luta política à esquerda. Se a 
força aplicada virá de um lado ou de outro não é uma questão menor, mas talvez 
possamos coordenar, juntos, a ação, na medida de nossas forças e possibilidades, de 
modo a finalmente ativá-lo em amplitude. 

 

 Destaco ainda a autocritica realizada por Paraná (ibidem) que eu relaciono com a 

formação humana realizada pela educação profissional na atualidade, em que talvez possamos 

procurar as pistas na deficiência das leituras e diagnósticos, na insuficiência programática, na 

desorientação estratégica para a disputa social em torno de uma ação política que seja criadora 

o suficiente para conectar as pontas desamarradas entre pragmatismo e combatividade, 

preocupação com uma educação que vá para além do capital como referencial de vida e como 

orientação para a construção de uma sociedade radicalmente diferente; uma educação que 

permita, de alguma forma, ligar as lutas no capitalismo com aquelas face ao capitalismo. 

Chego a este momento da tese ciente das reformulações sofridas no âmbito do governo 

federal e aprovadas pelo Congresso Nacional, que alcançam frontalmente o ensino médio e a 
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educação profissional. Não tenho a intenção de discuti-las nestas considerações finais da tese, 

porque foge isso à temporalidade do recorte realizado no objeto da pesquisa. Entretanto, 

considero pertinente situar a aprovação da Lei nº 13.415/2017. Essa lei tem sido objeto de 

estudos dos intelectuais do campo trabalho e educação, professores, militantes, estudantes, 

sistemas de ensino, escolas de educação profissional das redes estadual e federal. Tem sido 

tema de debates, seminários e eventos políticos e acadêmicos no sentido de se analisarem os 

avanços e retrocessos que ela tem provocado na educação profissional, a partir da nova 

conjuntura na política brasileira a partir de 2016, com o impeachment da presidente Dilma 

Rousseff. De acordo com o professor Dante Moura do IFRN164, o que ocorre hoje, no Brasil, 

em termos de políticas sociais e educacionais, é um movimento político que ele denomina 

como sendo o “avanço do retrocesso e o retrocesso dos avanços”. 

 Dentre as várias análises acerca da contrarreforma, especialmente quanto ao ensino 

médio integrado, capitaneada pela rede dos institutos federais, destaco a análise realizada por 

Ramos (2017, p. 40) acerca do desmonte do Ensino Médio Integrado, que se respalda nas 

alterações do  artigo 36 da LDB, que foi emendado pela nova lei aprovada em 2017, o qual 

dispõe sobre a possibilidade de diferentes arranjos curriculares, “conforme relevância do 

contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino”, na composição entre a Base Nacional 

Comum Curricular e os itinerários formativos.  

Admite-se, como integração da educação profissional aos componentes curriculares da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), mediante disponibilidade de vagas, que o aluno 

concluinte poderá cursar mais um itinerário formativo. Ramos (2017, p.38) mostra como a 

atual contrarreforma do Ensino Médio retoma os dispositivos de dualidade e de fragmentação 

formativas vivenciados em reformas anteriores. “A divisão, em itinerários formativos remete 

à reforma Capanema (Decreto-Lei no 4.244/1942), quando o segundo ciclo do ensino 

secundário ficou dividido em cursos clássico e cientifico, cada qual preterindo conhecimentos 

que seriam próprios do outro”. 

No meu argumento, a educação, como direito social e como campo de disputa pela 

formação humana, na perspectiva contra-hegemônica, pode se encaminhar para a defesa de 

uma formação profissional que evidencie, em sua proposta pedagógica, o sentido ontológico 

do trabalho como condição primeira da existência do ser social e, portanto, correspondente à 

necessidade dos trabalhadores, em contraponto à formação profissional como fator 

                                                 
164 Conferência proferida pelo professor Dante Moura no Seminário Nacional do Ensino Médio Integrado 

19/09/2017 a 21/09/2017. Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Brasília, Distrito Federal. Disponível em: 
https://www.even3.com.br/snemi. 
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econômico, ou seja, compreendida como mercadoria e suficiente para a reprodução da força 

de trabalho. Os sentidos ontológicos e históricos do trabalho – que se materializam numa 

proposta pedagógica comprometida em seu sentido epistemológico, filosófico, científico e 

cultural – comprometem-se a desvelar os porquês de o trabalho se tornar um fardo histórico, 

se, ao mesmo tempo, é pelo trabalho que nos constituímos como seres sociais e 

desenvolvemos a humanidade na relação com os outros seres humanos.  

Por fim, acredita-se que a materialização do processo educativo, como mediador da 

formação profissional na educação pública, vá ao encontro de respostas diferentes das que 

predominam na atualidade, pela proposição de outras e diferentes questões formuladas pelos 

intelectuais orgânicos da educação, dentro do campo trabalho e educação, com as quais me 

depararei no final desta tese. Tais questões têm me inquietado, contudo não as vejo presentes 

no debate sobre a educação pública da rede estadual da Bahia. Que educação interessa à 

classe trabalhadora? Que projeto pedagógico da formação da classe trabalhadora precisa ser 

disputado? Que conceitos-chave e que concepção de formação precisam estruturar a formação 

dos trabalhadores? Quais os sentidos da práxis social que devem se materializar nos egressos, 

em suas relações com a sociedade? Importa, portanto, debater essas questões, entre outras, 

que possibilitem conhecer as formas herdadas do modo de produção da vida, da sociedade e 

da educação, que se dirijam à existência e à convivência humanas em perspectivas que se 

constituam como alternativas às formas atuais, que se produzem e se reproduzem, de forma 

hegemônica, de forma naturalizada na sociedade. 

Destaco a concepção do materialismo histórico, que coloca o homem como sujeito na 

centralidade da história objetiva, ao contrário do estruturalismo, que coloca na centralidade as 

instituições e as estruturas, produzindo o desaparecimento do homem. Nesse sentido, o 

materialismo histórico focaliza o homem como centro, colocando, em suas mãos, as 

transformações que são produzidas no mundo material, cujos sujeitos são o homem e a práxis 

humana objetiva. 
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APÊNDICE A – Roteiro estruturado para entrevista com  gestores da política no âmbito 

SUPROF na Secretaria de Educação do Estado 

 

 

1.Solicitar o nome completo, idade, tempo de exercício do cargo, tempo de instituição 
2. Como era a educação profissional antes da SUPROF e o que mudou após a implantação da 

SUPROF e da Política de Educação Profissional Técnica-EPT na rede estadual? 

3. Me relate como a SEC apresentou a politica de EPT nos territórios de identidade? 

4. Que relações existem entre as políticas públicas para a educação profissional técnica de 

nível médio na Bahia, formuladas no âmbito do governo estadual para os cursos técnicos, com 

as perspectivas de inserção dos egressos por meio do trabalho? 

5. Que tipo de inclusão social pretende a política de EPT? Que tipo de inclusão social foi 

discutido com a sociedade nos territórios para o desenvolvimento dos territórios de 

identidade? 

6. Como a inclusão social se materializa por meio da EPT e como os alunos são incluídos? 

7. Qual a relação entre a política da EPT e os Conselhos Territoriais dos Territórios de 

Identidade? 

8. Quanto à formação oferecida nos cursos, considera satisfatória?  
9. Observa  mudanças no mundo trabalho nas últimas décadas? Se sim, em que consistem?  
10. Tais mudanças provocaram ou provocam alterações nos cursos?  
11. Como seria o “bom técnico” hoje?  
12. Como se traduz isso no currículo do curso?  
13. Qual a relação dos cursos técnicos com o mundo do trabalho, a relação  que existe e a 
relação ideal?  
14. Você sugere alguma alteração na estrutura dos centros territoriais  para adequarem-se aos 
cursos técnicos que são ofertados?  
15. Gostaria de falar sobre mais alguma coisa que considere ter ficado de fora das perguntas, 

ou que não tenha sido devidamente enfatizada no momento da resposta e que queres salientar?  
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APÊNDICEB - Roteiro estruturado para entrevista com a equipe gestora do CETEP 

 

 

1. Solicitar o nome completo, idade, tempo de exercício da gestão, tempo de instituição,  
2. Qual o papel dos cursos técnicos no CETEP atualmente?  
3. Quanto à formação oferecida em tais cursos, considera satisfatória?  
4. Observa  mudanças no mundo trabalho nas últimas décadas? Se sim, em que consistem?  
5. Tais mudanças provocaram ou provocam alterações nos cursos?  
6. Como seria o “bom técnico” hoje?  
7. Como se traduz isso no currículo do curso?  
8. Qual a relação dos cursos técnicos com o mundo do trabalho, a relação  que existe e a 
relação ideal?  
9. Você sugere alguma alteração na estrutura do CETEP para adequar-se aos cursos técnicos 
que são ofertados?  
10)  Me relate como a SEC apresentou a politica de EPT no terrítório 17? 

11) Que relações existem entre as políticas públicas para a educação profissional técnica de 

nível médio na Bahia, formuladas no âmbito do governo estadual para os cursos técnicos, com 

as perspectivas de inserção dos egressos por meio do trabalho, dos sujeitos que são formados 

no Centro Territorial de Educação Profissional do Semiárido Nordeste II, em Ribeira do 

Pombal. 

12) Explique como a política de EPT interfere na sua atuação como profissional que compõe a 

equipe gestora do CETEP 

13) Que tipo de inclusão social está na política de EPT? Qual tipo de inclusão social foi 

discutida com a sociedade no território 17? Como a inclusão social se materializa na EPT e 

como os alunos são incluídos? 

14) como era a educação profissional antes da escola tornar-se um CETEP e o que mudou 

após a implantação da EPT e da transformação como CETEP atualmente? 

15) Qual a relação entre o CETEP e o Conselho Territorial do Território de Identidade  

16) Gostaria de falar sobre mais alguma coisa que considere ter ficado de fora das perguntas, 
ou que não tenha sido devidamente enfatizada no momento da resposta e que queres salientar?  
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APÊNDICE C - Roteiro estruturado para entrevista com os professores do CETEP 

 

 

1. Solicitar o nome completo, idade, tempo de exercício da docência, tempo de instituição, 
cursos em que ministra(ou) aulas e ocupações anteriores ao magistério.  
2. Qual o papel dos cursos técnicos atualmente?  
3. Quanto à formação oferecida em tais cursos, considera satisfatória?  
4. Verifica mudança no mundo trabalho nas últimas décadas? Se sim, em que consistem?  
5. Tais mudanças provocaram ou provocam alterações nos cursos?  
6. Como seria o “bom técnico” hoje?  
7. Como traduzir isso no currículo do curso?  
8. Qual a relação dos cursos técnicos com o mundo do trabalho (existente e ideal)?  
9. Você teve formação específica para o trabalho docente como professor da educação 
profissional? Como esta formação se materializa na sua prática docente? 
10. Em que medida os cursos técnicos possibilitam a inclusão social  dos alunos egressos? 
11. Gostaria de falar sobre mais alguma coisa que consideres ter ficado de fora das perguntas, 
ou que não tenha sido devidamente enfatizada no momento da resposta e que queres salientar?  
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APENDICE D - Roteiro de entrevista estruturada com os egressos da EPT no CETEP 

 

 

Caro Egresso do CETEP 
 
Estamos realizando uma Pesquisa de Doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana e 
temos como objeto de estudo o CETEP.  
 
Nesta fase da pesquisa, pretendemos dialogar com os egressos do CETEP e seu nome foi 
indicado pela equipe da escola. 
 
Para tanto, contamos com a sua colaboração, respondendo as questões abaixo: 
Nome:  
 
1- Você trabalha? (  ) Sim    (   ) Não. 
2-  Se afirmativo, qual a sua atuação profissional?  
3- Qual a importância do trabalho para você, para a sociedade, para a sua comunidade, para 

o país, etc? 
4- Qual foi a importância do CETEP na sua formação? Considere aspectos ligados à 

inserção profissional, à cidadania, à participação social, às responsabilidades como 
membro de uma comunidade; às responsabilidades como membro da família, e outros. 

 
5-  Qual foi o tema do seu Trabalho de Conclusão de Curso?  

 
5.1- O conhecimento adquirido nesse estudo trouxe alguma contribuição para a sua 
comunidade, ou mesmo que contribuição poderia trazer para a sua comunidade? 

 
6- Coloque em ordem de relevância o tipo de formação que você recebeu no CETEP, 
numerando as alternativas abaixo, onde o numero 1 é o mais relevante e o número 8 é o 
menos relevante. Anote 0 quando não tiver nenhuma relevância. Você pode atribuir o mesmo 
número para alternativas diferentes (o que quer dizer que têm a mesma relevância). 
(   ) formação para o ingresso no mercado de trabalho;  
(  ) formação para ser empreendedor;  
(  ) formação para atuação na agricultura familiar;  
(  ) formação para o prosseguimento de estudos;  
(   ) formação para a participação social;  
(  ) formação que proporcionou compreensão da relação entre meus problemas e os problemas 
da sociedade ;  
(   ) formação que proporcionou o desenvolvimento de consciência crítica;  
(   ) formação que proporcionou o desenvolvimento da autonomia; 
(   ) outra ____________________________.  
 
7- A formação recebida no CETEP, especificamente, quanto ao currículo do curso, as 
disciplinas, os conteúdos, as atividades pedagógicas, tem relação com a realidade social, ou 
seja, com o mundo do trabalho, problemas econômicos, sociais e políticos de sua localidade, 
de seu Estado, de seu país, do mundo? Se sim, cite exemplos.  
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8- A formação recebida no CETEP contribuiu para compreender as diversas formas de 
trabalho que existem? 
 
9-  Que sugestões você daria ao CETEP para que o aluno possa compreender o trabalho a 
partir do currículo do curso? 
 
10- Como a formação em um curso técnico contribui para a inclusão social? Existem 

outras formas de inclusão social? Quais as outras formas de inclusão social? O que isso 

significa para você? 
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Identificação do 
Egresso 

Questão 1 
 

Questão 2 
 

Questão 3 
 

Questão 4 
 

Você 
trabalha? 

Se afirmativo, qual a 
sua atuação 
profissional? 

Qual a importância do trabalho para 
você, para a sociedade, para a sua 
comunidade, para o país, etc? 

Qual foi a importância do CETEP na sua 
formação? Considere aspectos ligados à inserção 
profissional, à cidadania, à participação social, às 
responsabilidades como membro de uma 
comunidade; às responsabilidades como membro 
da família, e outros. 

Egresso A Sim Técnico em Análises 
Clinicas 

A importância do trabalho é a realização 
de trabalhar com algo que gosta e na 
formação que estudou, para a comunidade 
e para o país é por lidar com vidas, e 
ajudando a salvar vidas. 
 
Categoria empírica: Trabalho 
socialmente necessário 

A importância do CETEP para mim é que foi um 
curso para pessoas carentes, gratuito sem precisar 
gastar. O Cetep abriu as portas, e depois o aluno tem 
de se dedicar, estudar, se esforçar. Dentro da família 
há um orgulho pela formação e por atuar na área da 
saúde. 
 
Categoria empírica: Conhecimento técnico 

Egresso B Sim Técnico em 
Enfermagem. Mas atua 
como secretaria em um 
escritório de advocacia.  

Tudo envolve trabalho, a vida é trabalho, 
sem trabalho não vivemos.  
 
Categoria empírica: Trabalho 
socialmente necessário 

Na verdade quando a gente faz qualquer tipo de 
curso a gente adquire conhecimento. No caso do 
curso técnico em enfermagem você vê mais o lado 
humano. O curso dá uma formação para atuar de 
forma técnica e conhecimento para atuar com 
relação ao certo e errado. Você passa a ter um 
conhecimento a mais. E não atua na área por falta de 
oportunidade de emprego. 
Categoria empírica: Conhecimento técnico 

Egresso C Sim Técnico em 
agropecuária 
(modalidade integrado).  

A importância do trabalho é porque eu 
atuo numa área que eu gosto e como venho 
da zona rural este trabalho tem a ver com o 
que eu gosto. Facilita para a comunidade 
eu ter mais experiência com a terra e o 
manejo do solo, horta e plantações. 
 
Categoria empírica: Trabalho 

No inicio do curso não imaginei como iria me 
beneficiar do curso. Foi no Cetep na apresentação 
dos trabalhos das disciplinas que me ajudou a 
superar o medo e nervoso para falar em público. Por 
causa da minha formação em técnica em 
agropecuária eu sou uma pessoa reconhecida na 
comunidade e também uma pessoa muito querida na 
comunidade. É da formação que tive no curso que 

APÊNDICE E – Respostas dos egressos dos cursos técnicos do CETEP  participantes da pesquisa a entrevista estruturada 
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socialmente necessário tenho atuado em um projeto de assistência técnica e 
dou assistência a 10 comunidades diferentes. A 
comunicação com essas comunidades é muito boa e 
é assim que tenho conseguido alcançar as metas do 
projeto de trabalho de assistência técnica. 
Categoria empírica: Conhecimento técnico 

Egresso D Sim (trabalha 
no campo na 
propriedade 
do pai com 
comercializaç
ão de leite) 

Técnico em 
agropecuária 

O trabalho é importante para que se possa 
pagar as contas. Gostaria de trabalhar 
prestando assistência técnica em outras 
fazendas, a outros agricultores. 
 
Categoria empírica: Trabalho como 
mercadoria 

A formação neste curso técnico não alterou a minha 
atuação, pois, eu já trabalhava na fazenda do meu 
pai com ordenha das vacas, então não houve 
nenhuma alteração na minha atuação, nem como 
profissional e nem como pessoa que atua na 
sociedade.  
Categoria empírica: Conhecimento técnico 

Egresso E Sim  
(tem o próprio 
negócio e 
trabalha com 
uma empresa 
para atender 
animais do 
ramo PET) 

Técnico em 
enfermagem 

O trabalho é fundamental porque a pessoa 
sem trabalho não é ninguém. Mas não 
temos a oportunidade de trabalhar na área 
técnica que foi formado. Trabalho no 
Brasil é difícil. Busco obter uma renda 
mesmo sem ter o emprego. O 
apadrinhamento e/ou a indicação são os 
meios para se conseguir o emprego na 
região onde vivo. 
 
Categoria empírica: Trabalho como 
mercadoria 

A formação no Cetep na área do curso técnico de 
enfermagem, me proporcionou um conhecimento 
novo, mas não atuo na área então ainda não assumi 
as responsabilidades deste curso na sociedade. Mas 
tenho consciência das responsabilidades éticas e 
técnicas do curso.  
Categoria empírica: Conhecimento técnico 

Egresso F Sim  
(trabalha em 
um salão de 
beleza) 

Técnico enfermagem Trabalho é tudo. Existem diferentes formas 
de trabalho. Existem enfermeiros, gari, 
diretor, pedreiro. Trabalho é emprego. Mas 
existem outras formas de trabalho, mas eu 
não me lembro do que eu estudei aqui. 
Para me lembrar eu preciso pegar 
novamente os cadernos, livros e ver 
novamente o assunto. Eu não sei responder 

Eu gostei muito de estudar no Cetep, eu aprendi 
muita coisa e valeu a experiencia. Mas eu não quero 
mais essa área de enfermagem. Eu quero fazer outro 
curso, quero fazer um curso para ser perito. O curso 
de enfermagem foi uma experiência para mim. O 
lidar com as pessoas. A formação no Cetep ajudou 
um pouco a fazer a intervenção na sociedade, pois os 
técnicos de enfermagem fazem o atendimento ao 
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essa pergunta sobre a importância do 
trabalho para a sociedade, para o pais. 
 
Categoria empírica: Trabalho 
socialmente necessário 

público, nos dias que tem feira aqui na cidade a 
gente tem uma tenda e a gente aproveita para atender 
as pessoas na rua, para aferir a pressão, fazer 
orientação sobre as preocupações com a saúde. 
 
Categoria empírica: Conhecimento técnico 

Egresso G Sim Técnica em 
enfermagem (coleta de 
sangue me laboratório) 

Trabalho é gostar do que faz e também 
uma forma de sobreviver. 
Eu gosto do meu trabalho, eu vejo que na 
coleta de sangue as pessoas ficam abaladas 
porque estão doentes, e a gente se sente tão 
agradecida, porque a gente conversa e 
acalma as pessoas que estão desesperadas 
por causa da doença. Uma forma de ajudar 
o próximo. 
 
Categoria empírica: Trabalho 
socialmente necessário 

 Foi uma oportunidade porque foi um curso gratuito. 

Egresso H Não Técnica em 
enfermagem (coleta de 
sangue me laboratório) 

Ao mesmo tempo em que é uma forma de 
me ajudar na minha vida financeira e 
também uma forma de exercer uma 
profissão que eu gosto. 
É por meio do trabalho que a gente 
aprende coisas novas, a gente ajuda o 
próximo.  
A importância do trabalho abrange tudo, 
para o desenvolvimento do pais. 
 
Categoria empírica: Trabalho como 
mercadoria 

 O Cetep foi de grande importância na minha 
formação, eu passei a ser vista de forma diferente na 
sociedade, os vizinhos, a família,  sempre me 
procuram, e também quando é preciso viajar com 
um parente doente para acompanhar até chegar no 
hospital. 
De certa forma a gente está incluindo de forma 
melhor na sociedade, por causa da forma como as 
pessoas me veem. 
Categoria empírica: Conhecimento técnico 

Egresso I Sim Atua como técnico em 
agropecuária em uma 
cooperativa, faz 

Não somente quanto a organização, a 
união, porque a gente trabalha com o dia 
de campo, a gente organiza associações e 

Quando eu entrei no CETEP eu já tinha experiencia 
de trabalho, mas aqui eu adquiri conhecimentos 
técnicos que eu comecei a aplicar na terra na roça do 
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assistência técnica aos 
agricultores familiares 
nas comunidades da 
região de Ribeira do 
Pombal 

cooperativas, mas também o trabalho tem a 
ver com a questão de cultura, porque a 
gente trabalha com o mesmo trabalho do 
nosso avó, bisavô, hoje os meninos novos 
(as novas gerações) não querem trabalhar 
mais com a cultura do campo(cultivo de 
alimentos) hoje o trabalho é mais 
individual. Mas eu trabalho com o 
coletivo, com os pequenos agricultores, 
com a comunidade.  Antes de ser CLT eu 
trabalhava muito com o trabalho 
voluntário, com a pastoral da criança e eu 
participava de reuniões, as pessoas dizem 
que esse tipo de trabalho que eu fazia era 
coisa de quem não tinha o que fazer. Mas 
foi por meio deste trabalho (voluntário) 
que eu adquirir conhecimentos para estar 
onde estou hoje. Isso facilitou pra mim 
porque tudo que eu trabalhei foi para o 
meu currículo, a carga horária de trabalho, 
que me ajudou em 2010 eu trabalhar na 
COOPERCAJU, e em 2014 quando eu 
terminei o curso técnico eu fui para outra 
instituição chamada ARCAS que é a que 
eu trabalho agora. 
Categoria empírica: Trabalho como 
mercadoria 

meu pai, onde eu morava, com meus pais antes de eu 
me casar. Meus pais foram os primeiros que eu 
comecei a auxiliar com o conhecimento técnico, na 
plantação, na propriedade do meu pai só plantava a 
mesma coisa, outra coisa era a questão da queimada, 
meu pai queimava muito, e eu ensinei que não deve 
fazer o fogo, a queimada, então, ele aprendeu a 
plantar novas culturas, e não vender tudo e depois ir 
na rua comprar alimentos. Por exemplo essas coisas 
todas eu aprendi aqui a aperfeiçoar os meus 
conhecimentos técnicos.  
 
Categoria empírica: Conhecimento técnico 

Egresso J Não Fiz técnico enfermagem 
mas quero ser perita 

Pra mim o trabalho dignifica o homem. 
Existe o trabalho remunerado. O trabalho é 
o meio de o ser humano mostrar que é 
digno, e é pelo trabalho que o ser humano 
sobrevive. Eu trabalho, mas eu não tenho 
emprego. Eu tenho trabalho informal, e se 

Pra mim o Cetep foi uma oportunidade de formação 
que eu nunca tive antes. Apesar das deficiências de 
uma escola pública, as pessoas falam, criticam, mas 
pra mim não existem deficiências, e sim, pessoas 
que não querem aprender mais. Se a pessoa quiser 
ela consegue. Antes eu não tinha acesso à escola, 
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eu fosse só viver dele eu morreria de fome. 
O trabalho pra mim é dar um retorno 
financeiro como meio de vida. 
 
Categoria empírica: Trabalho como 
mercadoria 

não tive oportunidade antes, e só agora aos 45 anos é 
que eu consegui fazer um curso e ter uma formação. 
E realizei meu sonho de concluir meu ensino médio. 
Eu tenho orgulho e hoje posso dizer que eu tenho 
meu curso técnico, eu tenho uma formação. As 
pessoas te procuram na sua casa.  Eu inclusive 
acompanho pacientes em viagem quando vão de 
ambulância para Salvador. Categoria empírica: 
Conhecimento técnico 

Egresso L Não Técnico em 
Enfermagem 

Na verdade o trabalho ajuda muito a voce, 
ajuda a fazer algo a construir algo, junto 
com outras pessoas, o trabalho é coletivo. 
 
Categoria empírica: Trabalho como 
socialmente necessário 

Quando você tem uma formação a mais você tem 
conhecimento. Mas as pessoas precisam querer, 
correr atrás, e assim, se formar muito bem. Se tem 
duvidas, pergunte ao professor. Um técnico de 
enfermagem tem total relação com a sociedade, você 
vai lidar com vidas de pessoas que você não 
conhece. Há uma forte relação entre a formação e a 
sociedade. Hoje as pessoas quando sabem que você 
é um técnico em enfermagem a responsabilidade é 
muito maior porque as pessoas vão na sua casa para 
voce atender. 
Lá na rua onde eu moro é assim as pessoas sabem 
que tem um técnico em enfermagem lá. Elas dizem é 
ali que mora a enfermeira 
Categoria empírica: Conhecimento técnico 

Egresso M Sim 
(trabalha pelo 
IEL no 
próprio Cetep 
como 
professor) 

Eu sou professor agora 
no curso técnico de 
agropecuária 

É muito importante o trabalho, 
principalmente para os jovens que ficam 
desocupados sem ter o que fazer. Se as 
pessoas não tem uma formação fica muito 
difícil, só o ensino médio não basta para 
ser inserido no mercado de trabalho. 
Muitos colegas meus da época do ensino 
médio estão sem trabalho até hoje. A 
questão é da qualificação mesmo, sem ela 

A participação do CETEP na minha vida, a minha 
vida mudou, depois que eu entrei aqui, eu fiquei 
mais critico mais engajado na educação profissional, 
hoje eu ajudo muito a minha região, eu faço 
assistência técnica para os agricultores da região. 
Hoje eu estou na universidade e  faco o curso de 
licenciatura em biologia, pelo Prouni, então meus 
horizontes são outros. 
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as pessoas não vão encontrar um emprego 
formal. O trabalho sem qualificação  é 
muito árduo, já com a qualificação acha 
trabalho mais relevante que não exige tanto 
esforço físico. Quando não tem uma 
qualificação, um curso técnico, as pessoas 
trabalham quando encontram, e na maioria 
das vezes não pagam o salário pelo valor 
que deveriam pagar. O trabalho ajuda na 
formação social do indivíduo, na economia 
do pais em geral, se não existe trabalho 
não existe desenvolvimento social.  
 
Categoria empírica: Trabalho como 
mercadoria 

Categoria empírica: Conhecimento politécnico  

CATEGORIAS 
EMPÍRICAS  

     QUESTÃO 3 
06 egressos depõem sobre o trabalho 
como socialmente necessário 
06 egressos depõem sobre o trabalho 
como mercadoria 

 QUESTÃO 4 
11 egressos depõem sobre o conhecimento 
técnico 
01 egresso depõe sobre o conhecimento 
politécnico 

 
 
Identificação 
do egresso  

Questão 5 Questão 7 Questão 8 Questão 9 Questão 10 
Qual foi o tema do 
seu Trabalho de 
Conclusão de 
Curso? O 
conhecimento 
adquirido nesse 
estudo trouxe 
alguma 
contribuição para 

A formação recebida no 
CETEP, especificamente, 
quanto ao currículo do 
curso, as disciplinas, os 
conteúdos, as atividades 
pedagógicas, tem relação 
com a realidade social, 
ou seja, com o mundo do 
trabalho, problemas 

A formação recebida no 
CETEP contribuiu 
para compreender as 
diversas formas de 
trabalho que existem? 

Que sugestões você daria 
ao CETEP para que o 
aluno possa compreender 
o trabalho a partir do 
currículo do curso? 

Como a formação em um 
curso técnico contribui 
para a inclusão social? 
Existem outras formas de 
inclusão social? Quais as 
outras formas de inclusão 
social? O que isso significa 
para você? 
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a sua comunidade, 
ou mesmo que 
contribuição 
poderia trazer 
para a sua 
comunidade? 

econômicos, sociais e 
políticos de sua 
localidade, de seu Estado, 
de seu país, do mundo? 
Se sim, cite exemplos. 

Egresso A O TCC foi realizado 
para cumprir uma 
exigência, não 
estava relacionado 
com a comunidade e 
não lembra do tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria 
empírica: 
Separação teoria-
prática 

Enquanto estava na Bahia 
o que eu estudei no curso 
de análises clínicas parecia 
suficiente, mas quando eu 
fui morar em São Paulo, e 
comecei a trabalhar em um 
laboratório eu vi que o 
estudei não teve tanta 
relação com os 
conhecimentos que 
precisei saber no trabalho, 
de modo geral, viver numa 
grande cidade é diferente  
e o trabalho exige muito 
mais. 
 
 
Categoria empírica: 
Formação técnica 

Em certos momentos foi 
abordado sim sobre 
outras formas de trabalho 
que não somente o 
trabalho assalariado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria empírica: 
Trabalho mercadoria 

Investir mais nos 
professores e melhores 
professores (professores 
mais preparados e 
dedicados) e também 
investir na prática 
profissional e que não fique 
para o estágio resolver isso 
de a gente só entender a 
profissão só quando vai para  
o estágio. 
 
 
 
 
 
Categoria empírica: 
Separação da Relação 
teoria-prática 

Contribui muito porque 
somente o ensino médio de 
formação geral não é 
suficiente, e a formação em 
um curso técnico é como se 
fosse uma mini faculdade, 
amplia a mente, a gente tem 
um conhecimento técnico. 
Inclusão social é ser incluído 
na sociedade, aprender a 
viver na sociedade. O ensino 
médio só não é suficiente. 
Se tivesse só o ensino médio 
seria  trabalhar apenas para 
viver, sem muita saída para 
mudanças porque não tem 
uma formação. 
Categoria empírica: 
Formação técnica 

Egresso B O tema foi sobre a 
esquizofrenia. As 
pessoas tem uma  
visão muito 
distorcida sobre 
pessoas que tem 
problemas mentais, 
hoje evoluiu muito o 

É um curso onde tudo que 
se trata é a realidade, as 
aulas práticas tratavam e 
ensinavam sobre a atuação 
no trabalho para lidar com 
o corpo e a saúde. Outras 
situações estavam ligadas 
a questão de determinadas 

Sim, as diversas formas 
de trabalho que existem 
na área que me formei, 
existe a questão ética, em 
cada área existem 
técnicas diferentes, 
formas diferentes, na 
área de saúde estamos 

Com relação aos professores 
para acompanhar o estágio, 
porque no estágio a gente 
ver a realidade, investir no 
estágio, porque é o papel do 
prof. do estágio, sem ele, 
sem o professor supervisor 
não há estágio.   

A inclusão combate a 
exclusão, então a educação e 
um curso técnico contribui 
para uma inclusão que antes 
a pessoa não tinha. Na visão 
de conseguir trabalho 
precisa de um curso de base. 
É difícil uma inclusão social 
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tratamento com 
essas pessoas. Acho 
o entendimento 
sobre esse tema 
interessante. Já tive 
a oportunidade de 
falar com as pessoas 
sobre o tema e até 
mesmo identificar o 
comportamento em 
outras pessoas com 
esquizofrenia, 
bipolaridade, 
síndrome de pânico. 
Consigo analisar 
prontuário num 
CAPS e identificar a 
doença. 
 
Categoria 
empírica: 
Integração teoria-
prática 

doenças estarem ligada a 
falta de saneamento 
básico, doenças ligadas aos 
pés descalços, ao lixão, a 
falta de higiene, a falta de 
estrutura e condições 
econômicas para 
proporcionar uma vida 
melhor. Falta de educação. 
Ligadas a pobreza e nível 
de desigualdade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria empírica: 
Formação politécnica 

lidando com vidas. Tudo 
que tem que ser feito tem 
de ter certeza do que está 
fazendo, do 
procedimento correto, o 
medicamento correto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria empírica: 
Trabalho socialmente 
necessário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria empírica: 
Separação da Relação 
teoria-prática 

que não seja pelo trabalho. 
Inclusão está ligada a 
oportunidades. Não existem 
seres humanos excluídos da 
sociedade, mas não há 
oportunidade igual para 
todos. A desigualdade gera a 
exclusão e a igualdade gera 
a inclusão. O preconceito 
muitas vezes nasce daí da 
desigualdade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria empírica: 
Formação técnica 

Egresso C Não fez o TCC Eu não vi relação entre o 
curso e a realidade social, 
e sim, a relação da 
agricultura familiar com a 
formação como técnica. 
 
 
 
 
 

  Não contribuiu para eu 
compreender as diversas 
formas de trabalho que 
existem. 
 
Categoria empirica: 
Alienação Social 
A alienação social, na qual 
os humanos não se 
reconhecem como 

Que nas aulas práticas e 
teóricas fosse mais 
trabalhado esse assunto e 
também nas demais 
disciplinas. 
 
 
 
 
 

A inclusão acontece através 
do estudo, do conhecimento 
e da experiência no trabalho, 
pelo estágio, por exemplo. 
Tem que ter a habilitação no 
Crea para poder trabalhar na 
área. A inclusão social pra 
mim é por meio do 
trabalho/emprego. Eu não 
vejo relação entre os 
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Categoria empírica: 
Formação técnica 

produtores das instituições 
sociopolíticas e oscilam 
entre duas atitudes: ou 
aceitam passivamente tudo 
o que existe, por ser tido 
como natural, divino ou 
racional, ou se rebelam 
individualmente(...)  
CHAUI, Marilena.  Convite 
à Filosofia. São Paulo,  
Editora Ática, 2000 

 
 
 
 
 
 
 
Categoria empírica: 
Separação da Relação 
teoria-prática 

problemas do pais e o 
trabalho. 
 
 
 
 
 
 
Categoria empírica: 
Formação técnica 

Egresso D Fez um relatório de 
estagio. 

Eu lembro que na 
disciplina de história a 
gente estudou sobre o 
trabalho, as outras eu não 
lembro se abordou esse 
tipo de situação do 
trabalho e  do país. 
 
Categoria empirica: 
Alienação Social 
A alienação social, na qual os 
humanos não se reconhecem 
como produtores das 
instituições sociopolíticas e 
oscilam entre duas atitudes: 
ou aceitam passivamente tudo 
o que existe, por ser tido 
como natural, divino ou 
racional, ou se rebelam 
individualmente(...)  
CHAUI, Marilena.  Convite à 
Filosofia. São Paulo,  Editora 
Ática, 2000. 

Falou sim sobre trabalho 
e para mim trabalho é a 
lida do dia-a-dia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria empírica: 
Trabalho socialmente 
necessário 

Precisa de mais aulas 
práticas e trazer mais esse 
assunto das diversas formas 
de trabalho que existem para 
dentro das próprias aulas. 
 
 
 
 
 
 
Categoria empírica: 
Separação da Relação 
teoria-prática 

Não contribuiu para a 
inclusão social. A minha 
expectativa era trabalhar na 
área e eu não estou 
trabalhando em um trabalho 
formal. Eu tenho que 
encontrar formas, maneiras 
de ter a minha própria renda, 
no meu caso, estou 
trabalhando na propriedade 
do meu pai onde eu moro. 
 
Categoria empírica: 
Trabalho como 
mercadoria 

Egresso E Não fez o TCC O professor de história e o Abordou sim, tudo que a Precisamos de mais aulas O curso na minha área a 
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professor de português 
eram os professores que 
abordavam essas questões 
da realidade do Brasil. 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria empirica: 
Alienação Social 
A alienação social, na qual os 
humanos não se reconhecem 
como produtores das 
instituições sociopolíticas e 
oscilam entre duas atitudes  
ou aceitam passivamente tudo 
o que existe, por ser tido 
como natural, divino ou 
racional, ou se rebelam 
individualmente(...)  
CHAUI, Marilena.  Convite à 
Filosofia. São Paulo,  Editora 
Ática, 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 

gente faz é trabalho. O 
estágio é trabalho seja ele 
remunerado ou não. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria empírica: 
Trabalho socialmente 
necessário 

práticas desde o inicio do 
curso. Não há estágio, é 
muita dificuldade para 
encontrar um local para 
estagiar e também tem a 
burocracia. A escola precisa 
arcar e providenciar as 
condições para fazermos o 
estágio. Tem a parte do 
transporte e da alimentação 
para ir fazer o estágio em 
um hospital fora da nossa 
cidade, ou mesmo na cidade 
vizinha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria empírica: 
Separação da Relação 
teoria-prática 

gente vive o dia a dia com o 
sofrimento do outro. A gente 
sente a dor que ele sente. 
Então a gente se coloca no 
lugar do outro. A gente 
aprende que é necessário 
separar as coisas, para poder 
atuar profissionalmente, 
tanto é que tem gente que 
nunca vai querer se formar 
nesta área. Considero que a 
inclusão social 
proporcionada pelo curso é 
pelo lado da formação  para 
ver o lado humano que é 
especifica deste curso de 
enfermagem. Pra mim 
também o curso técnico na 
área ampliou meus 
conhecimentos, a cabeça que 
eu tenho hoje. Se não fosse 
o curso eu talvez não 
estivesse hoje cursando 
medicina veterinária. 
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Categoria empírica: 
Formação técnica 

Egresso F Fiz o TCC e o tema 
foi sobre o câncer de 
mama. Esse assunto 
me trouxe um 
conhecimento novo. 
O que significa o 
câncer de mama e os 
problemas desta 
doença. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria 
empírica: 
Integração teoria-
prática. 

Lembro que na formação 
abordava esses temas, mas 
não consigo lembrar 
nenhum exemplo. Lembro 
que a gente atendia 
pessoas que nunca tinha 
ido ao médico, geralmente 
as pessoas que moram na 
zona rural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria empírica: 
Formação técnica 

Gostei muito da área da 
pediatria de internamento 
de crianças e no 
nascimento de crianças, e 
também na área da 
enfermagem  em si, o 
cuidado com os horários 
do remédios, etc. 
Também ser cuidador de 
idoso. Atuar nas casas 
das pessoas 
acompanhando alguém 
que fez alguma cirurgia. 
Ou então atuar como 
profissional 
acompanhando pessoas 
doentes em casa. 
 
Categoria empírica: 
Trabalho como 
mercadoria 

Não tenho sugestões foi 
tudo ótimo pra mim eu não 
atuo na área, por isso não sei 
quais seriam as sugestões. 

Não sei responder essa 
pergunta sobre inclusão 
social, nunca ouvi falar esse 
termo aqui no Cetep. Aqui 
eu aprendi a mexer no 
celular a usar a internet e a 
mexer no computador, acho 
que isso é inclusão social.. 

Egresso G  Não fiz TCC Eu também penso assim, 
todas aulas falam sobre os 
acontecimentos do dia-dia 
e abordam tudo e diz que 
tudo está relacionado. 
 
 

A questão da ética no 
trabalho do profissional 
de enfermagem. 

Sugestão que eu daria ao 
Cetep na minha opinião 
sobre o que deveria 
melhorar mais é que eu via 
algumas falhas, falta de 
aulas, as vezes disciplinas 
sem professor. 

Pra mim inclusão social é 
ser uma enfermeira, é ir em  
busca do sonho da gente na 
área que a gente se formou. 
Eu trabalhava de carteira 
assinada na casa de um 
padre, e ele esperou eu me 
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Categoria empírica: 
Formação politécnica 

formar, ele me dispensou, 
deu minha rescisão e falou 
pra eu ir em busca do meu 
sonho. Eu recebi 3 parcelas 
do meu seguro desemprego 
e logo consegui esse 
trabalho de coleta num 
laboratório. Eu coloquei um 
currículo e nem esperava ser 
chamada. 
 
Categoria empírica: 
Formação técnica 

Egresso H Sim fiz o TCC, o 
tema foi diabete 
gestacional, eu tinha 
uma pessoa da 
família passando por 
esse problema, 
ajudou muito a 
orientá-la. 
 
 
Categoria 
empírica: 
Integração teoria-
prática. 

Com certeza, em todas as 
meterias e em todas aulas 
falam sobre os 
acontecimentos do dia-dia 
e abordam tudo e diz que 
tudo está relacionado. 
 
 
 
 
 
Categoria empírica: 
Formação politécnica 

Os professores diziam 
que no trabalho tudo está 
relacionado sobre a 
atenção, o cuidado com 
os pacientes. 
 
 
 
 
 
 
Categoria empírica: 
Trabalho socialmente 
necessário 

Os professores estão de 
parabéns eles sabem passar 
muito bem as informações 
técnicas sobre o trabalho do 
técnico de enfermagem. 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria empírica: 
Integração teoria- prática 

Um curso técnico passa uma 
visão para a sociedade sobre 
a pessoa. E a sociedade 
passa a ver a gente de forma 
diferente e pra mim o 
significado disto é que a 
gente passa a ser incluído na 
sociedade, porque a gente é 
reconhecido. Outras formas 
de inclusão social eu não sei 
dizer. 
 
Categoria empírica: 
Reconhecimento Social 

Egresso I Não fiz  o TCC Sim, os professores são 
formados na área, a 
professora Gisele que é 
zootecnista e ela é formada 
em zootecnia. E como eles 
são todos da área isso me 

Ajudou bastante. Mesmo 
terminando um curso 
técnico, mesmo que não 
trabalhe na área, é 
preciso focar no que  
quer. Eu vejo  muitos 

Com certeza eu aprendi aqui 
e adquiri mais conhecimento 
aqui que eu consigo colocar 
em prática. Eu acho que se o 
CETEP colocar mais 
palestras, trazer agricultores 

Contribuiu muito em todos 
os sentidos, a conversa com 
a comunidade ajudou 
bastante, eu tenho colegas 
na faculdade que preferem 
fazer a final do que 
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ajudou a conhecer os 
problemas do mundo, 
problemas econômicos e 
sociais, foi colocando em 
prática os ensinamentos 
teóricos que eu aprendi, 
que são coisas que 
parecem simples e 
colocando em prática cria 
resultado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria empírica: 
Formação técnica 

colegas que não 
conseguem trabalhar na 
área. Eles estão 
trabalhando no comércio 
e fora da área, que não 
precisaria do curso 
técnico. Hoje na área 
técnica, pode se juntar e 
montar uma associação 
só de técnico, pode dar 
palestras, pode prestar 
assessorias, na época que 
eu estudei aqui os 
professores falavam e 
conversavam sobre como 
criar uma associação. 
Mas eu não aprendi 
como fazer isso, foi mais 
explicações e palestras 
sobre cooperativismo e 
associativismo. Podemos 
trabalhar para a gente 
mesmo hoje tem o 
PRONAFI, PRONAE, 
PRONAFI JOVEM, 
PRONAFI MULHER, 
que podemos acessar 
esses créditos. 
 
 
 
 
 

para falar sobre a zona rural. 
Para estimular os alunos a 
não ter vergonha de onde 
mora, aqui meus colegas 
tinham vergonha de dizer 
que moram na zona rural. O 
dia de campo mesmo pode 
fazer a diferença, ver  nas 
visitas técnicas coisas novas 
na prática para se estimular 
e valorizar o campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria empírica: 
Integração teoria- prática 

apresentar um seminário.  
Eu prefiro fazer o seminário, 
e isso foi a partir daqui dos 
trabalhos que a gente 
desenvolveu aqui, porque a 
gente aprendeu  aqui nas 
visitas técnicas, a fazer 
históricos das comunidades 
e ao conhecer a comunidade 
a gente elabora o plano de 
assistência técnica. Outra 
inclusão social além do 
trabalho desta forma do 
capitalismo de só querer 
trabalhar para saber quanto 
vai ganhar, isso é só do 
capitalismo, mas trabalhos 
voluntários, se encaixar 
nestes movimentos, e 
trabalhar entre comunidades. 
A inclusão social é trabalhar 
registrado mas não só isso, 
mas trabalhar entre 
comunidades também, 
porque quem tem o 
conhecimento, quem tem um 
certificado, quem tá mais 
preparado é  quem tem mais 
conhecimento. Hoje eu sou 
registrada, mas eu também 
sou cooperada também no 
beneficiamento de castanha. 
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Categoria empírica: 
Trabalho como 
mercadoria 

 
 
 
 
 
Categorias empíricas: 
Reconhecimento Social. 
Trabalho como 
mercadoria. 
Trabalho socialmente 
necessário. 

Egresso J Fiz um artigo que 
fala sobre o câncer 
provocado pelo 
HPV e me serviu 
para orientar 
adolescentes. 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria 
empírica: 
Integração teoria-
prática. 

A gente fez intervenção 
social, a gente foi para as 
feiras para atender as 
pessoas da roça. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria empírica: 
Formação técnica 

Tem muitas formas de 
trabalhar na enfermagem, 
home care, por exemplo, 
ou viajar para 
acompanhar pacientes, 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria empírica: 
Trabalho como 
mercadoria 

Eu acho que o Cetep já faz a 
formação para a gente 
entender outra formas de 
trabalho na enfermagem, os 
alunos que falam mal do 
Cetep é porque não querem 
nada. 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria empírica: 
Integração teoria-prática 

Ter uma formação é uma 
forma de inclusão social 
porque a gente se sente mais 
segura. A outra forma de 
inclusão pra mim é pela 
informática e o 
conhecimento que tivemos 
no curso foi uma base para 
eu me incluir na sociedade. 
Acessar o mundo da 
internet, antes eu não tinha 
esse conhecimento e hoje eu 
tenho, eu me sinto realizada, 
eu interajo bastante com a 
internet. 
Categoria empírica: 
Formação técnica. 

Egresso L Eu fiz um artigo, 
estudei sobre ao 
AVC e esse 
conhecimento me 

O curso de enfermagem 
não trata só de 
enfermagem, a gente tem 
de estudar as leis, o código 

O trabalho não se limita a 
hospital, tem muitas 
formas de atuação do 
enfermeiro, tem outras 

Eu sempre achei que só 
existe um tipo de trabalho 
que é o trabalho que tem 
salário. 

Quando a gente tem uma 
formação a gente tem o 
respeito da sociedade. Isso 
pra mim é inclusão social, as 
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ajudou muito porque 
a minha avó teve um 
AVC e no caso dela 
ela ficou um pouco 
debilitada, mas fez 
fisioterapia. Ela é 
uma idosa de 89 
anos e está sendo 
cuidada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria 
empírica: 
Integração teoria-
prática. 

penal. A gente estudou 
ética e direito do trabalho. 
Sobre o direito penal. 
Sobre o conselho de 
enfermagem, os direitos e 
deveres da profissão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria empírica: 
Formação técnica 

áreas que tem a ver com 
a área de enfermagem, 
outros cursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria empírica: 
Trabalho como 
mercadoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria: Alienação Social 
A alienação social, na qual os 
humanos não se reconhecem 
como produtores das 
instituições sociopolíticas e 
oscilam entre duas atitudes: ou 
aceitam passivamente tudo o 
que existe, por ser tido como 
natural, divino ou racional, ou 
se rebelam individualmente(...)  
CHAUI, Marilena.  Convite à 
Filosofia. São Paulo,  Editora 
Ática, 2000 

pessoas tem outra visão, te 
veem de outra forma, antes é 
como se você fosse 
invisível. Agora você tem 
alguma coisa, e as pessoas 
passam a te ver de outra 
forma.  Porque a sociedade 
quer saber o que você tem, 
né? Existem outras formas 
de inclusão, tem gente que 
está incluído pelas artes, ou 
outras formas, as vezes nem 
é um trabalho remunerado, 
as vezes é um trabalho 
voluntário. Mas você está 
fazendo algo. Pra mim o 
psicológico da pessoa é que 
vai decidir se a pessoa faça 
algo sendo ou não 
remunerado, é dar algo a 
sociedade. 
 
Categoria empírica: 
Reconhecimento social 

Egresso M   Não fiz o TCC Como a região aqui tem 
muito a questão da 
agricultura familiar, todo o 
meu curso foi voltado para 
o engajamento na 
agricultura familiar. Tive 
um professor que 
trabalhava com varias 

Sim, abordou aqui sobre 
os trabalhos formais e 
informais, os trabalhos 
formais que dependem da 
formação profissional 
mesmo.  
 
 

Aqui os profissionais não 
falam muito isso, sobre o 
trabalho, percebo muito essa 
falta, acho que tem falar 
tanto sobre trabalho e sobre 
emprego desde o primeiro 
ano. Mutãs vezes o aluno 
não sabe nem qual curso 

Para mim inclusão social é 
ser incluído na sociedade e 
no mercado de trabalho, 
então a formação 
profissional ajuda muito aos 
jovens a serem incluídos no 
mercado de trabalho. Além 
do trabalho a inclusão no 
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disciplinas, agricultura 
geral, as disciplinas que 
estudavam as diversas 
culturas regionais no solo, 
ele também era 
funcionário da empresa 
pública de 
desenvolvimento da 
agricultura, então fomos 
muito influenciados a nos 
envolvermos com os 
agricultores familiares, 
para prestar assessoria 
técnica porque os 
agricultores familiares aqui 
são leigos, na questão da 
agricultura se o agricultor 
não sabe adubar bem a 
terra então ele vai ter 
problema na produção. As 
outras disciplinas do curso 
eram mais voltadas para a 
pecuária e isso não é tão 
forte na região. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria empírica: 
Trabalho como 
mercadoria 

profissional que quer, não se 
identifica com o curso que 
está matriculado. Na minha 
época quando fiz o curso eu 
lembro que a disciplina 
organização social do 
trabalho não teve professor, 
e ficou bastante 
comprometida. 
 
 
 
 
 
Categoria: Alienação Social 
A alienação social, na qual os 
humanos não se reconhecem 
como produtores das 
instituições sociopolíticas e 
oscilam entre duas atitudes: ou 
aceitam passivamente tudo o 
que existe, por ser tido como 
natural, divino ou racional, ou 
se rebelam individualmente(...)  
CHAUI, Marilena.  Convite à 
Filosofia. São Paulo,  Editora 
Ática, 2000 

ensino superior também é 
inclusão social. O que falta é 
os jovens não ficarem tão 
acomodados, procurar 
galgar outros caminhos.  
Galgar novos 
conhecimentos, deixar de ser 
acomodados, os jovens 
esperam que as coisas caiam 
do céu. Ir em busca sempre. 
As políticas públicas são 
precárias, mas existem 
políticas para o trabalho. 
Falta intensificar essas 
politicas publicas para que 
os jovens possam trabalhar 
na sua área técnica, ou 
montar o seu próprio 
negócio. Não 
necessariamente ir embora 
da sua localidade. Essas 
politicas públicas elas vem 
para barrar esse êxodo rural. 
Alguns jovens aqui são 
engajados em cooperativas. 
Se eles fossem pelo lado das 
cooperativas acho que seria 
o ideal. Hoje eu percebo 
muito que os jovens são 
muito influenciados pela 
mídia, para ganhar dinheiro 
fácil. E acabam não 
encontrando esse tipo de 
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Categoria empírica 
Formação técnica 

trabalho e acabam sendo 
enganados. Eu acho que 
aqui o CETEP na formação 
técnica que aqui dá a 
formação básica, fala sobre 
isso, cabe aos jovens eles 
irem pra realidade e verem 
isso e não serem enganados. 
 
Categoria empírica: 
Trabalho como 
mercadoria 

CATEGORIAS 
EMPIRICAS  

 QUESTÃO 5 
 
05 egressos 
depõem sobre a 
integração teoria-
prática 
01 egresso depõe 
sobre a separação 
teoria-prática 
06 egressos não 
responderam à 
questão proposta 
sobre o tema do 
TCC 

 QUESTÃO 7 
 
07 Egressos depõem 
sobre a formação 
técnico 
 
03 Egressos depõem 
sobre a formação 
politécnica 

 QUESTÃO 8 
 
06 Egressos depõem 
sobre o Trabalho  
mercadoria 
 
03 Egressos depõem 
sobre o Trabalho 
socialmente 
necessário 

 QUESTÃO 9 
 
05 egressos depõem 
sobre a separação entre 
teoria-prática 
 
03 egressos depõem 
sobre a integração 
teoria-prática 
 
04 egressos não 
responderam 
diretamente a questão 

 QUESTÃO 10 
 
Os egressos depõem 
sobre a inclusão social a 
partir das seguintes 
categorias: 
Formação técnica 
Reconhecimento social 
Pelo Trabalho como 
mercadoria 
Pelo trabalho 
socialmente necessário  
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APRENDICE F - Gráficos com as respostas da questão 6  da entrevista estruturada 

 

 

Coloque em ordem de relevância o tipo de formação que você recebeu no CETEP, numerando as 
alternativas abaixo, onde o numero 1 é o mais relevante e o número 8 é o menos relevante. Anote 0 
quando não tiver nenhuma relevância. Você pode atribuir o mesmo número para alternativas diferentes 
(o que quer dizer que têm a mesma relevância). 
 
(   ) formação para o ingresso no mercado de trabalho;  
(  ) formação para ser empreendedor;  
(  ) formação para atuação na agricultura familiar;  
(  ) formação para o prosseguimento de estudos;  
(   ) formação para a participação social;  
(  ) formação que proporcionou compreensão da relação entre meus problemas e os problemas da 
sociedade ;  
(   ) formação que proporcionou o desenvolvimento de consciência crítica;  
(   ) formação que proporcionou o desenvolvimento da autonomia; 
(   ) outra ____________________________.  
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APÊNDICE G - Resultado da pesquisa da aplicação do questionário adaptado da setec/mec – 

dados em percentuais 

 

 

Idade 
Quantidade de 
respondentes 

18 anos 3 

19 anos 4 

20 anos 6 

21 anos 5 

22 anos 5 

23 anos 4 

24 anos 3 

26 anos 2 

27 anos 2 

28 anos 1 

29 anos 1 

30 anos 2 

31 anos 1 

32 anos 2 

34 anos 1 

35 anos 3 

38 anos incompleto 1 

40 anos 1 

45 anos 1 

Total  48 

 
 
EM QUAL O CURSO TÉCNICO VOCÊ SE FORMOU (48 respostas) 
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EM QUE ANO VOCE SE FORMOU (48 respostas) 
 

Ano 
Quantidade de 
respondentes 

2008 1 

2010 1 

2012 7 

2013 4 

2014 19 

2015 16 
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7. Quantos funcionários contratados tem a empresa que o(a) sr(a) trabalha 
(aproximadamente)? (_____) (Caso você não saiba responder, nem aproximadamente, colocar 
0(zero). (34 respostas) 
 

Quantidade de respostas Quantidade de funcionários 
11 zero 
4 1 
2 2 
3 3 
1 5 
1 7 
1 12 
1 13 
1 15 
1 26 
2 30 
2 50 
1 360 
1 1.200 
1 na educação são muitos 
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ESTE CAMPO NÃO É OBRIGATÓRIO E FICA ABERTO PARA AS SUAS 
CONSIDERAÇÕES, PARA VOCÊ ESCREVER, ACERCA DA SUA FORMAÇÃO NO 
CURSO TÉCNICO. (23 respostas) 
 
Egresso 1: Pra mim foi maravilhoso porque eu não sabia o que era o curso e depois com o 
conhecimento do que é profissão estou trabalhando em São Paulo e estou satisfeita com o 
trabalho de coleta de sangue que realizo e foi um dos conhecimentos que adquiri na área. 
Sugiro que o laboratório de análises clinica da escola entre em funcionamento para propiciar 
aos estudantes mais conhecimento na área. 
 
Egresso 2: Fiz o possível para tentar aprender tudo o que tinha disponível, aproveitei cada 
chance, dando atenção a cada situação diferente, busquei fazer o melhor possível para 
qualificar meu conhecimento na área. Então hoje me considero uma pessoa qualificada, claro 
que ainda tenho muito a aprender, com muitas coisas para ver e um longo caminho pela 
frente, mas adquirir conhecimento e responsabilidade para trabalhar e exercer minha função.  
 
Egresso 3: Hoje sou tec. de enfermagem trabalho na área também sou socorrista bombeiro 
profissional civil e sou vice  presidente da ANR associação resgaste de nordeste. 
 
Egresso 4: Durante o curso é exigido fazer estágio, mas teve que sair porque era estagiário, 
depois que formou teve por conta própria fazer vacinação sem carteira assinada. Nunca 
pretendeu sair da cidade. Foi para São Paulo pela falta de emprego na cidade onde mora e 
para buscar oportunidade de trabalho fora. Pretende retornar para Bahia morar e trabalhar.  
 
Egresso 5: A minha formação em curso técnico integrado ao ensino médio teve um resultado 
bom em termos de mais experiência para ingressar no mercado de trabalho. Apesar de 
algumas circunstâncias não terem agradado tanto em relação ao curso, como falta de 
professores realmente capacitados ou mesmo mais recursos para realização de visitas técnicas 
e etc; não me arrependo e recomendo a ingressão de outros alunos no curso técnico. Apesar de 
está cursando uma graduação que não tenha tanta relação com meu curso técnico, nada do que 
aprende foi em vão e utilizo em tudo que faço. Alias não estaria trabalhando se não tivesse 
este curso, pois preciso destes conhecimentos técnicos para poder atuar na empresa que 
trabalho, apesar de também trabalhar no que estou cursando agora. Resumindo, nada é em 
vão, continuem neste trabalho. E mesmo que o aluno não siga realmente esta profissão pode 
ter certeza que o curso não foi um fracasso ou que este aluno não sabia o que queria, o mesmo 
optou por algo errado. Cada um possui o direito de escolha e de construir seu destino, 
concerteza o curso serviu e muito para mostrar esse caminho, e acima de tudo guia-lo nesta 
nova jornada.  
 
Egresso 6: Atendeu as expectativas deu oportunidade de emprego logo após 03 meses.  
 
Egresso 7: Exercer a profissão de tec. Em agropecuária é um dos meus maiores objetivos, 
falta apenas mais oportunidades de emprego na área. A qualificação oferecida no cetep 
durante todo meu percurso foi de grande aprendizado, tem uma excelente gestão. Os 
professores da época que hoje não atua lá (cetep de ribeira do pombal): magda pires, icaro 
renne, gisele rodrigues, bruno carbita, foram os maiores profissionais que poderam fazer com 
que mim tornasse uma tec. Em agropecuária capaz de exercer adequadamente a profissão 
escolhida. O cetep é capaz de formar grandes profissionais, o que falta é os nossos 
governantes abrir mais oportunidades para que possamos exercer a tal sonhada profissão. 
Atualmente sou bolsista 100% prouni do curso de eng. Agronomica na faculdade dom Luis de 
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orleans e bragança em ribeira do pombal e estou esperando a resposta dos administradores da 
associação aecfarcida de cícero dantas - ba para contratação para tec. Em agropecuária. Grata, 
elienai trindade 
 
Egresso 8: Mais aulas práticas  
 
Egresso 9: O curso técnico e muito importante para o cidadão, pois e uma porta muito grande 
para o mercado de trabalho. E uma pena que a maioria das escolas técnicas tenham grande 
défice de equipamentos necessário para um melhor aprendizado, porem o maior desempenho 
vem do aluno, buscar o que falta nas literaturas e outros meios e nunca parar de pesquisar 
sobre os mais diversos seguimento de seu curso além de participar de congressos, palestras, 
seminários etc.., tudo isso enriquece seu vocabulário e curriculum técnico, além da pratica 
diária mesmo que seja em trabalhos voluntario, seu ganho será o conhecimento. Hoje sou 
professor técnico, e dou consultoria além de aplicar os conhecimentos em uma pequena 
propriedade que tenho, aplicando os conhecimentos técnicos.  
 
Egresso 10: Gostou dos professores, da gestão, dos colegas, do ensino, das amizades. E 
realizou um curso técnico e atendeu a pressão. 
 
Egresso 11: O curso é bom, de ter estudado. 
 
Egresso 12: Foi boa valeu a pena. 
 
Egresso 13: Minha formação técnica é maravilhosa, pois através da mesma posso auxiliar 
pessoas que necessitam de outras realizando assim, meu sonho de poder transmitir amor, 
carinho, afeto e compreensão. 
 
Egresso 14: Minha formação do curso técnico, me serviu para aprender a ter amor ao 
próximo, e me dedicar mais, amo essa profissão que escolhi e pra ela vou me dedicar!!!  
 
Egresso 15: Que tivesse mais prática, mais animais Gostou muito das aulas teóricas por conta 
da qualificação dos professores.  
 
Egresso 16: No momento não estou trabalhando na área, mas gostaria, morava em Ribeira do 
Pombal cidade onde fiz o curso técnico, por causa das poucas oportunidades de trabalho, no 
momento resido em Salvador, não subtrair tanto do curso como deveria, atualmente me 
colocaria numa posição hierarquicamente baixa, disposto a aperfeiçoar com o decorrer do 
tempo. O curso é ótimo, e recomendo, é um diferencial para quem apenas fez ensino médio. 
 
Egresso 17: A crítica a ser feita é em relação ao diploma o aluno precisa retornar várias 
vezes, ou pedir pra ligar, principalmente, para o aluno que mora fora. Concluiu o curso em 
agosto de 2015. Ao pedir o diploma esta sem nota em matemática desde o primeiro módulo. 
 
Egresso 18: Esperava que o curso tivesse mais professores da área técnica tinha poucos 
professores, muita rotatividade dos professores, que estavam num ano e no outro não, e que a 
instituição encaminhasse para um emprego. De modo geral o curso foi bom, a escola não dava 
o necessário mas os alunos precisavam ir em busca dos conhecimentos necessários.  
 
Egresso 19: Que deveria melhorar a parte do estágio, é muito complicado, só conseguiu 
estagiar depois se formou, o ideal é estagiar ainda estudando para ter com quem discutir. 
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Estagiou no posto de saúde e não aprendeu a vacinar no real apenas como simulação nas aulas 
teóricas e em laboratório com bonecos.  
 
Egresso 20: O curso foi bom abriu a oportunidade de trabalho investir para dar melhor 
condições de trabalho aos professor e melhor remuneração.  
 
Egresso 21: Bom dia!!! Os profissionais que concluíram o curso Técnico em Enfermagem 
não tem nenhum tipo de inspiração, quando se deparam com um mercado de trabalho que não 
valoriza esse profissional que, diga-se de passagem, são muito menos remunerados que outros 
tipos de cursos técnicos, por exemplo. Outro absurdo são os CONCURSOS PÚBLICOS, onde 
a média de salário é igual a um cargo em que se exija, apenas, o Ensino Fundamental; sendo 
que, alguns cargos apenas com ensino médio, a oferta de salário chega a ser maior que a do 
Técnico. Nós, Técnicos em Enfermagem, lidamos com vidas, são muitas as nossas 
responsabilidades e devido a esta falta de valorização, muitas vezes, ingressamos em áreas 
que não tem nenhum tipo de relação com saúde, curso este que escolhemos pelo amor à 
profissão!  
 
Egresso 22: Precisa de investimento tanto com relação a remuneração dos professores quanto 
a infraestrutura dos cursos. 
 
Egresso 23: É um curso bom. 
 
Egresso 24: Muitos alunos iniciaram com 30 alunos, mas somente foram 04 alunos, que 
tivesse trabalhando na área. 
 
Egresso 25: Que a instituição prepare de forma melhor na prática, pois a prática foi aprendida 
no estágio. 
 
Egresso 26: Colocasse mais professores qualificados, tinha disciplina que não tinha 
professores, passava o dia todo sem aula e sem acompanhamento adequado estágio. 
 
Egresso 27: Professores especialistas da área e que tenham afinidade com magistério, ter 
aulas mais práticas. 
 
Egresso 28: Pra mim foi maravilhoso porque eu não sabia o que era o curso e depois com o 
conhecimento do que é profissão estou trabalhando em São Paulo e estou satisfeita com o 
trabalho de coleta de sangue que realizo e foi um dos conhecimentos que adquiri na área. 
Sugiro que o laboratório de análises clínica da escola entre em funcionamento para propiciar 
aos estudantes mais conhecimento na área.  
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ANEXO A - Questionário para egressos dos cursos técnicos do Cetep de Ribeira do 

Pombal165 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 
NOME: 
IDADE: 
TELEFONE (   )  
E-MAIL: 
EM QUAL O CURSO TÉCNICO VOCÊ SE FORMOU ___________________ 
EM QUE ANO VOCE SE FORMOU ___________ 

 
PARTE I – EMPREGABILIDADE 
 
1. Atualmente o(a) sr(a) está: 
1( ) Trabalhando  
2( ) Trabalhando e estudando  
3( ) Apenas estudando ( Vá para a questão 14) 
4( ) Não está trabalhando e nem estudando. (Vá para a questão 14) 
5( ) Outros (não ler esta opção) 
 
2. O(a) sr(a) trabalha na área em que se formou no curso técnico? 
1( ) Sim, totalmente. 
2( ) Sim, parcialmente   
3( ) Não  
99( ) não sabe 
 
3. Qual a sua satisfação em relação a sua ATIVIDADE PROFISSIONAL na atualidade ? 
1( ) Muito satisfeito  
2( ) Satisfeito  
3( ) Indiferente 
4( ) Insatisfeito  
5( ) Muito insatisfeito  
99( ) não sabe/não opinou 
 
4. Na sua opinião, como está a sua REMUNERAÇÃO em relação a MÉDIA do mercado ? 
1( ) acima da média do mercado  
2( ) Na média do mercado 
3( ) Abaixo da média do mercado  
99( ) não sabe/não opinou 
 
5. Qual é a sua CARGA HORÁRIA semanal de trabalho ?  
1( ) Até 20 h  
2( ) de 20 a 30 h  

                                                 
165 Questionário de pesquisa adaptado da Pesquisa Nacional de Egressos dos Cursos Técnicos da Rede Federal 

de Educação Profissional e Tecnológica (2003-2007).  
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=819-

relatversaofinal-pdf&category_slug=documentos-pdf&Itemid=30192. Acesso em 20/12/15. 
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3 ( ) de 30 a 39 h 
4( ) de 40 a 44 h  
5( ) Acima de 44 h. 
 
 
6. Qual é o seu VÍNCULO EMPREGATÍCIO ?  
1( ) Empregado com carteira assinada  
2( ) Empregado sem carteira assinada 
3( ) Funcionário público concursado  
4( ) Autônomo/Prestador de serviços 
5( ) Em contrato temporário  
6( ) Estagiário 
7( ) Proprietário de empresa/negócio  
99( ) Outros 
 
7. Quantos funcionários contratados tem a empresa que o(a) sr(a) trabalha 
(aproximadamente)? (_____) (Caso voce não saiba responder,  nem aproximadamente, 
colocar 0(zero)) 
 
8. O(a) sr(a) já trabalhava antes de iniciar o seu curso técnico?  
1 ( ) Sim  
2( ) Não 
 
9. Há quanto tempo o(a) sr(a) trabalha na área técnica em que se formou ? 
1 ( ) Há menos de um ano 
2 ( ) de 1 a 2 anos 
3 ( ) de 2 a 5 anos 
4 ( ) mais de 5 anos 
5 ( ) Nunca trabalhou na área técnica de formação. 
 
10. Qual o principal TIPO DE ATIVIDADE que o(a) sr(a) exerce no seu trabalho atual? 
1( ) Atividade Técnica 
2( ) Atividade Administrativa 
3( ) Atividade Gerencial 
4( ) Atividade Comercial 
99( ) Outra 
 
11. Qual a relação entre o seu trabalho atual e a sua formação técnica ? 
1( ) Fortemente relacionada com a área profissional do curso técnico 
2( ) Fracamente relacionada com o curso técnico anterior 
3( )Não tem nenhuma relação com o curso técnico anterior 
99( ) Não sabe /Não Opinou 
 
12. Como é a EXIGÊNCIA DA SUA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL na atualidade? 
1( ) Inferior a recebida no curso técnico em que se formou 
2( ) Compatível com a recebida no curso técnico 
3( ) Superior a recebida no curso técnico em que se formou 
 
13. Onde está LOCALIZADO o seu trabalho atual ? 
1( ) No próprio município onde realizou o curso técnico. 



324 

 

2( ) Com distância de até 50 Km de onde realizou o curso técnico. 
3( ) Em município com distância entre 50 e 100 Km de onde realizou o curso técnico. 
4( ) Em município com distância entre 100 e 400 Km 
5( ) Em município com distância superior a 400 Km 
 
PERGUNTAS  PARA QUEM TRABALHA  E QUEM  NÃO ESTÁ TRABALHANDO 
 
14. O seu DESEJO de trabalhar na área técnica quando se formou era: 
1( ) Muito alto  
2( ) Alto  
3( ) Médio  
4( ) Baixo  
5( ) Muito baixo 
 
15. Comparado aos seus colegas de classe o seu NÍVEL DE INTERESSE estava: 
1 ( ) estava entre os 10% dos alunos com maior grau de interesse da turma 
2 ( ) estava entre os 20% 
3 ( ) estava entre os 50% 
4( ) estava no grupo de alunos de menor interesse da turma. 
95 ( ) Não sabe/Não opinou 
 
16. Na sua opinião, como foi o seu APRENDIZADO durante o curso ? 
1( ) Muito alto  
2( ) Alto  
3( ) Médio  
4( ) Baixo  
5( ) Muito baixo 
 
17. Qual o seu grau de satisfação com a ÁREA PROFISSIONAL em que o(a) sr(a) fez o seu 
curso técnico? 
1( ) Muito satisfeito  
2( ) Satisfeito  
3( ) Indiferente 
4( ) Insatisfeito  
5( ) Muito insatisfeito  
99( ) Não sabe/não opinou 
 
18. Na região em que o(a) sr(a) vive, como são as OFERTAS PROFISSIONAIS da sua área 
técnica ? 
1( ) Há muitas ofertas de emprego ou trabalho para profissionais da sua área técnica 
2( ) Há ofertas de emprego ou trabalho 
3( ) Há poucas ofertas de emprego ou trabalho 
4( ) Praticamente não há ofertas de emprego para profissionais da sua área técnica. 
 
19. Na sua opinião, como o MERCADO REMUNERA os profissionais da sua área de 
formação técnica ? 
1( ) Melhor que outras áreas técnicas  
2( ) Equivalente a outras áreas técnicas  
3( ) De forma pior que outras áreas técnicas  
99( ) não sabe/Nao opinou 
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PARTE II – CONTINUIDADE DOS ESTUDOS 
 
20. Após a conclusão do seu curso técnico, o(a) sr(a) concluiu ou está cursando OUTRO 
CURSO TÉCNICO?  
1( ) Sim  
2( ) Não  
 
21. Se Sim. Qual a relação entre a área profissional deste novo curso e o curso técnico anterior 
? 
1( ) Fortemente relacionada com a área profissional do curso técnico anterior 
2( ) Fracamente relacionada com o curso técnico anterior 
3( ) Não tem nenhuma relação com o curso técnico anterior 
99( ) Não sabe /Não Opinou 
 
22. Se Sim. Este outro curso técnico que o(a) sr(a) realiza ou realizou, é na mesma instituição 
em que fez o curso técnico anterior? 
1( ) Sim  
2( ) Não 
 
23. Após a conclusão do seu curso técnico, o(a) sr(a) concluiu ou está cursando algum 
CURSO DE NÍVEL SUPERIOR? 
 1( ) Sim    
2( ) Não  
 
24. Se Sim. Qual a relação entre a área profissional do seu curso superior e o seu curso 
técnico ? 
1( ) Fortemente relacionada com a área do curso técnico 
2( ) Fracamente relacionada 
3( ) Não tem nenhuma relação com área profissional do curso técnico. 
99( ) Não sabe /Não Opinou 
 
25. Se Sim. Este curso superior que o(a) sr(a) realiza/realizou, é na mesma instituição em que 
fez o curso técnico? 
 1( ) Sim    
2( ) Não 
 
26. Se Sim.Qual o tipo de graduação oferecido pelo seu curso superior:  
1( ) Tecnologia (ex. Cursos de tecnólogo) 
2( ) Licenciatura (ex. Formação de professores – Física, Matemática, etc.) 
3( ) Bacharelado (ex. Cursos de direito, medicina, engenharia, etc.) 
99( ) Não sabe/Não opinou 
 
27. Em que tipo de escola o(a) sr(a) cursou o ensino fundamental (1a. A 8a. Série)? 
1) ( ) Somente em escola pública 
2) ( ) Somente em escola particular 
3) ( ) Maior parte em escola pública 
4) ( ) Maior parte em escola particular 
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28. Em que tipo de escola o(a) sr(a) cursou o ensino Médio (2o. grau)? 
1) ( ) Somente em escola pública 
2) ( ) Somente em escola particular 
3) ( ) Maior parte em escola pública 
4) ( ) Maior parte em escola particular 
 
29. Qual o nivel de escolaridade do seu Pai?  
1( ) Analfabeto  
2( ) Primário inc.(1a. a 4a. Incomp.) 
3( ) Primário Completo (4a. série comp.) 
4( ) Ginásio inc.(5a. a 8a. Incomp.) 
5( ) Ginásio comp.(8a. Série completa)  
6( ) Médio incomp. (2o. Grau inc) 
7( ) Médio completo  
8( ) Superior incomp. 
9( ) Superior Completo  
99 ( ) Não sabe /Não opinou 
 
30. Qual o nível de escolaridade da sua Mãe?  
1( ) Analfabeto  
2( ) Primário inc.(1a. a 4a. Incomp.) 
3( ) Primário Completo (4a. série comp.) 
4( ) Ginásio inc.(5a. a 8a. Incomp.)  
5( ) Ginásio comp.(8a. Série completa)  
6( ) Médio incomp. (2o. Grau inc)  
7( ) Médio completo  
8( ) Superior incomp. 
9( ) Superior Completo  
99 ( ) Não sabe /Nao opinou 
 
 
PARTE III – AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL RECEBIDA 
 
31. Qual a MODALIDADE de curso técnico que o(a) sr(a) cursou? 
1( ) Integrado (médio e técnico em um mesmo curso) 
2( ) Concomitância interna (médio e técnico em cursos diferentes na mesma escola) 
3( ) Concomitância externa (médio e técnico em cursos diferentes em escolas diferentes) 
4( ) Pós-médio/Subseqüente 
 
32. Na sua opinião, como o(a) sr.(a) avalia a INSTITUIÇÃO de modo geral ? 
1( ) Ótima  
2( )Boa  
3( ) Regular  
4( ) Ruim  
5( ) Péssima  
99( ) não Op. 
 
33. Como o(a) sr.(a) avalia a INFRAESTRUTURA geral da instituição? 
1( ) Ótima 
 2( )Boa  
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3( ) Regular  
4( ) Ruim  
5( ) Péssima  
99( ) não Op. 
 
 
34. Como o(a) sr.(a) avalia o CURSO TÉCNICO que o(a) sr(a) concluiu ? 
1( ) Ótimo  
2( )Bom  
3( ) Regular 
 4( ) Ruim  
5( ) Péssimo 
 99( ) não Op. 
 
 
35. Como o(a) sr.(a) avalia os CONHECIMENTOS TEÓRICOS da sua área de formação 
técnica? 
1( ) Ótimo  
2( )Bom  
3( ) Regular  
4( ) Ruim  
5( ) Péssimo  
99( ) não Op. 
 
36. Como o(a) sr.(a) avalia os CONHECIMENTOS PRÁTICOS da sua área de formação 
técnica? 
1( ) Ótimo  
2( )Bom  
3( ) Regular  
4( ) Ruim  
5( ) Péssimo  
99( ) não Op. 
 
37. Como o(a) sr.(a) avalia a QUALIFICAÇÃO DOS SEUS PROFESSORES ? 
1( ) Ótimo  
2( ) Bom  
3( ) Regular  
4( ) Ruim  
5( ) Péssimo  
99( ) não Op. 
 
38. Como foi o seu curso técnico em relação a sua EXPECTATIVA ? 
1( ) Superou as expectativas 
2( )Atendeu as expectativas 
3( ) Não atendeu as expectativas  
99( ) Não sabe/Nao opinou 
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PERFIL DO ENTREVISTADO 
 
39. Qual o seu nível de escolaridade atual?  
7( ) Médio completo  
8( ) Superior incomp. 
9( ) Superior Completo  
99 ( ) Não sabe /Nao opinou 
 
40. Considerando o salário mínimo VIGENTE HOJE no BRASIL qual a sua renda mensal em 
salários mínimos ? 
1( ) Até 1 Salário Mínimo 
2( ) Mais de 1 a 2 salários mínimos  
3( ) Mais de 2 a 3 Salarios mínimos  
4( ) Mais de 3 a 4 salários mínimos  
5( ) Mais de 4 a 5 salários mínimos  
6( ) Mais de 5 salários mínimos  
7( ) Sem rendimento 
99 ( ) Não Opinou 
 
ESTE CAMPO NÃO É OBRIGATÓRIO E FICA ABERTO PARA AS SUAS 
CONSIDERAÇÕES, PARA VOCE ESCREVER ACERCA DA SUA FORMAÇÃO NO 
CURSO TÉCNICO. 
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ANEXO B - Matrizes curriculares da educação profissional técnico de nivel médio dos cursos 

de enfermagem, edificações, agropecuária, cooperativismo e análises clínicas 
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ANEXO C - Ementas dos componentes curriculares FTG e Estudos Interdisciplinares dos 

cursos da educação profissionald e nivel médio. 
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ANEXO D - Registro fotográfico da IV Feira Tecnologica da Educação Profissional da 

Bahia. 

 

 

 

 
 

   
 

    
 

 
Fotos de alguns dos estandes da IV Feira de Tecnologias Sociais para apresentação dos projetos de intervenção 
social dos estudantes dos CETEP e CEEP realizada no período de 21 a 23 de novembro de 2017. 
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Foto 2: projeto do curso técnico em edificações - 
Habitação Sustentável 

Foto 1: projeto do curso técnico em edificações - 
Habitação Sustentável 

Fotos 3, 4 e 5: Estudantes do curso técnico em nutrição e dietética que 
desenvolveram o projeto da produção de alimento com a semente da abóbora  

Banner com a descrição do projeto 
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Foto 6: Projeto do curso técnico em nutrição e 
dietética. Produção de alimento com cacau: 
chocolate, cocadas, geleias, doces, etc.  

Foto 7: Projeto do curso técnico agropecuária. 
Melhoramento de currais  

Fotos 8 e 9: Exposição de bannes de projetos dos vários cursos técnicos de diferentes eixos 
tecnológicos.  
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Outras fotografias que compoem este mesmo anexo. 
Disponivel Em: https://www.flickr.com/photos/todospelaescola/38570394542/in/album-72157662701368398/ 
Acesso em 26.12.17 
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