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Inúmeras são as teorias que se utilizam de análises enviesadas nas discussões econômicas para 
compreender o papel da educação, sobretudo no tocante à reflexão da educação profissional e tecnológica, 
sob o argumento de se analisar a temática dentro de um contexto macro, no qual se distanciam as 
análises da educação em si mesma. Muitos autores se debruçaram a fim de compreender as influências 
e relações existentes entre desenvolvimento e a organização de uma educação para os trabalhadores 
que atendesse às expectativas oriundas de um processo de produção, dentro do sistema capitalista. 
A partir desta perspectiva, a pretensão deste artigo é explorar o desenvolvimento e organização da 
proposta de educação profissional e tecnológica no Brasil, sob o pano de fundo da reflexão em torno da 
reorganização do modo capitalista de produção. Para tanto, utilizaremos da revisão bibliográfica que 
evidenciará algumas leituras sobre trabalho, modelos de qualificação, competência e empregabilidade, 
haja vista que a compreensão destes conceitos é fundamental para elucidar a lógica que se desenvolveu 
para modelar as tendências e perspectivas adotadas dentro desta modalidade de educação, num recorte 
histórico que demarca das primeiras iniciativas de educação tecnológica até a aprovação da Lei de 
Diretrizes da Educação de 1996.
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PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES

Refletir a respeito da educação profissional e tecnológica requer a discussão em torno 
da relação trabalho e educação.  Diversos são os autores que se posicionam por essa lógica, dentre eles, 
citamos alguns que irão nortear essa escrita, quais sejam: Demerval Saviane, Frigotto, Ramon Oliveira, 
Maria Auxiliadora Oliveira, Marilis Almeida, Ruy Carvalho, entre outros.

  Estes comungam a ideia de que a lógica construída pelo capitalismo de 
desenvolvimento, enquanto fator de crescimento econômico, se mantêm ao lado de uma teoria que 
estabelece que a educação é fundamental para concretização do desenvolvimento das sociedades 
capitalistas, sobretudo por ter como pano de fundo uma concepção que reforça a  manutenção da 
hegemonia do mercado.

Neste sentido, afirmam que a educação profissional se constrói e se organiza sobre 
um contexto ditado pelas relações estabelecidas a partir do processo de trabalho. Diante disso, pensar a 
educação profissional, requer também refletir a respeito das relações de trabalho.

Algumas dimensões são essenciais para esta compreensão, quais sejam: Como se 
organizou o trabalho na sociedade capitalista? Como se dão as relações de trabalho? Quais conhecimentos 
são exigidos dos trabalhadores? Como o capital se articula para auferir maior produtividade?

Partindo do pressuposto que as relações de trabalho estabelecidas no capitalismo, e 
as transformações do capital reforçam mudanças significativas nas políticas de educação profissional, 
bem como da consideração de que a organização do sistema capitalista construiu uma exigência de 
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conhecimentos nos processos de trabalho que cada vez mais se complexificou (ALMEIDA e CARVALHO, 
2000), é  que tomamos estas questões, enquanto norte para as reflexões deste trabalho. 

Apesar do esforço em centrarmos numa discussão macrosocial, considerando as 
variáveis em âmbito contextualizado que vão para além das teorias que analisam a educação em si 
mesma, a utilização da expressão “ educação profissional e tecnológica”, se faz presente uma  vez que a 
pretensão é perceber o pano de fundo das políticas norteadores para consolidação do sistema escolar de 
educação profissional e tecnológica no Brasil. 

  O CAPITALISMO E AS RELAÇÕES DE TRABALHO
Compreender a organização da educação profissional e tecnológica requer a discussão 

de algumas categorias de análises centrais, enquanto ponto de partida. A opção teórica em tomar a 
compreensão desta organização por meio de categorias da sociologia do trabalho, reflete a leitura que 
fazemos do cenário capitalista, no qual se estabelecem as relações sociais numa sociedade cindida em 
classes com interesses diversos e antagônicos.

A priori, tendo em vista que essa discussão nos remete às reflexões em torno da 
organização das relações de trabalho e considerando ser esta fundamental para a compreensão das 
relações sociais que influenciaram as concepções para o desenvolvimento das políticas de educação 
profissional, observamos a importância de apresentarmos algumas perspectivas sobre esta categoria, do 
ponto de vista de autores importantes da sociologia do trabalho.

Observamos na discussão do livro “ A riqueza das Nações” de Adam Smith ( 1985), um dos 
pioneiros na sistematização das teorias da economia, uma valoração do trabalho, enquanto  elemento 
fundamental para alcance de bens materiais de uma nação. Partindo de uma perspectiva econômica, 
o autor aborda que a produção e acesso a bens de uma determinada sociedade está ligada ao número 
de trabalhadores que executam um trabalho “útil e produtivo”, bem como daqueles que assim não o 
fazem. 

Para ele, a produtividade do trabalho tem suas origens na forma como se deu a divisão deste, 
bem como na sua especialização. O autor vislumbra o capitalismo como gerador de benefícios 
generalizados.

Em Durckeim (1999), considerado pai da sociologia, temos a leitura de uma sociedade como 
uma estrutura de diferentes funções. Marcado fortemente por influências do campo da biologia, o autor 
considera a sociedade, enquanto uma estrutura social que terá um funcionamento harmônico, desde que 
os indivíduos e instituições desempenhem suas funções, sem conflitos, ou anomia. 

O trabalho, para ele, pressupõe caráter moral, existe independente da existência do indivíduo. 
Defende ainda que a divisão do trabalho social constrói laços de solidariedade entre os sujeitos, 
propiciando o reforço do equilíbrio e de uma função moral na sociedade.

Numa outra perspectiva, Marx ( 1996)  propõe o estudo sobre a forma como se desenvolveu o 
período capitalista de produção. Neste, ele observa a mercantilização das pessoas, relações e coisas, bem 
como o desenvolvimento das contradições inerentes ao contexto de duas classes cindidas, quais sejam: 
burguesia e proletariado. 

Em sua concepção, não se pode compreender as sociedades sem examinar os encadeamentos, 
desdobramentos e determinações recíprocas das forças produtivas, relações de produção e estruturas 
políticas. Pensar a sociedade em sua estrutura macrossocial.

Para ele, o homem se constitui a partir do trabalho, num processo em que o sujeito media, regula, 
controla e transforma a natureza e ao mesmo tempo se transforma por meio dele. Contudo, a forma 
com que o trabalho foi dividindo as funções de cada trabalhador, tornando-os cada vez mais distante 
de processar a mercadoria como um todo, o processo de trabalho deu espaço para estabelecimento de 
novas relações capitalistas, no qual o trabalhador passa a ter menos controle do que faz e como faz, o 
que houve inúmeros prejuízos para este sujeito no que concerne à valores mais baixos a serem pagos 
por seu trabalho, desmobilização da classe por meio da fragmentação e sobretudo a necessidade de mais 
conhecimentos sobre o processo de trabalho a qual se dedicaria. 
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O processo crescente de complexificação do trabalho também se apresenta como 
elemento criador de novas expectativas com relação às habilidades dos trabalhadores. É este o ponto que 
nos interessa para melhor compreender as necessidades criadas pela organização do trabalho e discutir 
como esta realidade influenciou a educação profissional e tecnológica no Brasil.

TAYLORISMO E FORDISMO: BASE PARA A RACIONALIDADE DO 
TRABALHO

Pensar na sistematização do trabalho pressupõe refletir a respeito dos princípios de 
sua racionalização, especialmente encontrados na leitura de Taylor (1990). Antes disso, é sobretudo 
pensar no sistema capitalista de produção, haja vista que a divisão do trabalho é peculiar a este sistema.

Considerado o “pai da organização científica do trabalho”, o economista Taylor se 
destaca por contribuir com as teorias que forneceram base para um método científico ao trabalho, sob 
o argumento da necessidade de se criar mecanismos em que o objetivo fosse a prosperidade para o 
trabalhador  e o patrão, como podemos observar em sua leitura:

O principal objetivo da administração deve ser o de assegurar o máximo de 
prosperidade ao patrão e, ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao 
empregado. A expressão ‘máximo de prosperidade’ é usada em sentido amplo, 
compreendendo não só grandes dividendos para a companhia ou empregador, 
como também desenvolvimento, no mais alto grau, de todos os ramos do negócio 
a fim de que prosperidade seja permanente (TAYLOR, 1980, p. 24).

Sob este discurso, Taylor passa a estudar e criar formulações para organização do 
trabalho, baseada em preceitos científicos. Para tanto, por meio do controle de determinadas atividades, 
ele estrutura teorias e métodos que nortearão os princípios da administração. 

A cerne de sua questão estava no estudo e verificação de  “tempos e movimentos” 
necessários para o trabalhador realizar as descrições do seu posto de trabalho, na busca da maximização 
da produtividade. 

Tendo em vista esta postura, o controle a ser exercido sobre o trabalhador  deveria 
ser sistematizado. Assim, ele ratifica de uma forma mais intensa um modelo de gerência científica, haja 
vista que foi Smith quem iniciou esta discussão, na qual “quase todos os atos dos trabalhadores devem 
ser precedidos de atividades preparatórias da direção, que habilitam os operários a fazerem seu trabalho 
mais rápido e melhor do que em qualquer outro caso” (TAYLOR, 1980, p. 34). Neste sentido, vemos o 
empenho no intuito de aplicar os métodos da ciência aos problemas complexos e crescentes do controle 
do trabalho nas empresas capitalistas.

Para operacionalização dos seus métodos, a divisão de tarefas era fundamental no 
processo de produção. Além da divisão entre aqueles que planejavam e executavam as tarefas, havia 
também a divisão de atividades dentro do mesmo processo de trabalho. Para ele, não era prudente 
generalizar o conhecimento do processo produtivo. Essa divisão resultava na fragmentação e na 
diminuição da reação aos conflitos gerados entre as classes no “chão de fábrica”.

Congregando princípios tayloristas e agregando algumas inovações, Henry Ford, 
entre as décadas de 1940 e 1960 se utiliza das teorias de Taylor para aplicação de seus métodos em sua 
indústria, no setor automobilístico. Tendo como marca, sobretudo, a divisão de tarefas e a hierarquia. 
Ford (s.d) valorava a responsabilização do indivíduo por suas tarefas. Para ele, o trabalhador deveria 
responder por suas tarefas, buscando se responsabilizar por tudo aquilo que estivesse sob sua competência. 
Foi responsável também por aperfeiçoar os métodos de Taylor , especialmente no sistema de linha de 
montagem

O modelo taylorista avançou na concepção de controle, haja vista que a figura da 
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gerência esteve para além da distribuição de tarefas, esta deveria também dar conta de acompanhar toda 
a execução e decisões no curso do trabalho.

O surgimento dos Centros de Controle de Qualidade reflete o raciocínio do processo 
de produção, sendo este o setor que detêm a responsabilidade de sugerir melhorias técnicas e ou verificar 
a qualidade da padronização dos produtos.

Em contraponto a algumas teorias de Taylor, Bravermam (1987, p. 83), autor 
exponencial na discussão da sociologia do trabalho, passou a questionar o status de cientificidade da 
“gerência científica”, tendo em vista que, segundo ele, as práticas da gerência foram pensadas para 
adequação dos interesses capitalistas, argumentando que “faltam-lhe as características de uma verdadeira 
ciência porque suas preposições refletem nada mais que a perspectiva do capitalismo com respeito às 
condições de produção” .

 Ainda a respeito da gerência científica, Bravermam ( 1987, p.67),  observa que “ 
dentro das oficinas, a gerência primitiva assumiu formas rígidas e despóticas, visto que a criação de uma 
força de trabalho livre exigia métodos coercitivos para habituar os empregados às suas tarefas e mantê-
los trabalhando durante dias e anos”. Reforça ainda a ideia de que a divisão do trabalho foi o elemento 
que inovou a produção industrial, sobretudo quando se faz a separação entre a concepção e execução do 
trabalho, designada por ele por “divisão de mão e cérebro”.

Para além desses, outro aspecto que trouxe mudanças significativas para o processo de 
produção, tem a ver com as transformações dos saberes prescritos para ocupação dos postos de trabalho, 
oriundas do incremento do uso de novas tecnologias, haja vista que a geração da aplicação e estudos da 
gerência científica, foi concomitante a um contexto da revolução científica.

 Este cenário reforçava a ideia da necessidade de um trabalhador que respondesse às 
demandas oriundas das transformações vigentes, exigindo “ uma população trabalhadora cada vez ‘mais 
instruída’, ‘mais educada’ e assim ‘superior”
( BREVERMAM, 1987, p. 359). 

                   Esta realidade carecia de uma solução, sobretudo na medida em que a tecnologia 
avançava e se instalava nos processos de produção, tendo o trabalhador menos conhecimentos sobre a 
maquinaria. 

Para além disso, o século XX, marcado pela racionalização do processo de trabalho por Taylor, 
trouxe também o avanço no sentido de se compreender a respeito das novas habilidades requeridas para 
produtividade e excelência no processo produtivo.

Sob este pano de fundo, Bravermam (1987) discute a respeito da qualificação e 
desqualificação do trabalhador. Segundo ele, a noção de qualificação num primeiro momento surgiu 
atrelada às funções do posto de trabalho que determinado sujeito pudesse desenvolver. Está é uma das 
perspectivas de análise desta categoria. 

Com as mudanças ocorridas no processo de produção capitalista a ideia de qualificação 
para o autor aparece ligada à concepção de escolaridade, conforme podemos observar nesta passagem.

Para o trabalhador, o conceito de qualificação está ligado tradicionalmente ao 
domínio do ofício- isto é a combinação de conhecimento de materiais e processos 
com as habilidades manuais exigidas para o desempenho de determinado ramo 
de produção. O parcelamento das funções e a reconstrução da produção como 
um processo coletivo ou social destruíram o conceito tradicional de qualificação 
e inauguraram apenas um modo para domínio do processo de trabalho a ser feito: 
mediante e com o conhecimento científico, técnico e de engenharia do trabalho 
(BRAVERMAM, 1987, p.375).

O autor ressalta que esta escolaridade pretendida, refletia uma necessidade do capital 
em capacitar o empregado a executar os afazeres do processo de produção, conforme seus princípios. 
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Consequentemente, a não habilidade do trabalhador em lidar com as novas tecnologias do trabalho 
causava a desqualificação do trabalhador. E isso era uma realidade frequente, haja vista que o posto de 
trabalho não é estático e seus saberes se renovam em espaços cada vez menores, em virtude das gerações 
tecnológicas. Nessa lógica, quando se muda os saberes do posto, o trabalhador está desqualificado, 
perdendo a qualificação.

É importante ressaltar que Bravermam utiliza-se de análises em seus escritos para 
discutir as relações que o capitalismo constrói dentro da perspectiva da fábrica. Neste sentido, ele 
desconsiderava o movimento reacionário oriundo das relações na fábrica que fazem parte do conflito de 
interesses opostos entre classes.

Contrapondo ao conceito de desqualificação, encontramos autores (BERNARDO, 
1989; CASTRO e GUIMARÃES, 1991)  que criticaram esta concepção de Bravermam. Estes defendem 
a ideia de desvalorização ao invés de desqualificação, entendendo que na tecnologia agregada ao trabalho, 
o trabalhador não perde a qualificação que já possui, contudo esta se desvaloriza. Sobre este processo, 
Bruno (1996, p. 111) argumenta.

Reproduzir as gerações formadas em patamares anteriores é reproduzi-las nesta 
situação de desvalorização. Entretanto, como os processos de inovação tecnológica 
não são de forma alguma coetâneos, essa força de trabalho desvalorizada não 
perde por isso, pelo menos não de imediato, as qualificações adquiridas, que 
continuam a servir de base de funcionamento pra a generalidade dos processos 
de trabalho que ainda não foram objeto de inovações. Esta é uma das formas de 
exploração da qual se beneficiam os capitalistas retardatários que utilizam uma 
força de trabalho desvalorizada, mas com aptidões e habilidades condizentes 
com o nível de desenvolvimento tecnológico por eles utilizado.

Nesta concepção, o capitalismo lucra com a articulação da desvalorização e da 
manutenção da qualificação. 

Em face destas exigências, por conseguinte, Paiva (2000) nos apresenta que as últimas 
décadas do século XX, trouxeram um contexto de uma geração tecnológica e também o deslocamento do 
trabalho para o setor terciário. 

Esta realidade passou a exigir novas posturas dos trabalhadores, frente aos processos 
de trabalho. Os novos postos de trabalho, em processo de flexibilização, vivenciados nas últimas décadas 
do século XX, acirrou o desenvolvimento da necessidade de outros saberes e ênfase para concepção de 
uma nova categoria dentro da sociologia do trabalho.

Dentro dessa perspectiva o conceito de qualificação, para alguns autores, avançou 
o sentido de ser considerado enquanto “qualificação social”, que, em linhas gerais, compreendia além 
do conhecimento formal, a incorporação de conhecimentos adquiridos nas relações sociais de forma 
distinta em cada indivíduo.

 Este conceito é de difícil compreensão, tendo em vista, sobretudo por se tratar de algo 
que não é perene, como nos alerta Durães (2012, p.3)

Vale ressaltar que a dificuldade já fora alertada por Posthuma e Leite (1995). Essa 
perspectiva analítica, segundo as pesquisadoras, é de difícil operacionalização 
porque passa a ser reconhecida como síntese de múltiplas determinações e, por 
isso, em constante modificação. A qualificação como construção social não e vista 
como um conceito estático, mas como uma perspectiva heurística – que fomenta 
pesquisa. Nesse caso, pressupõe, no atual momento, também um conceito em 
construção.
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Percebemos assim, a amplitude dessa nova perspectiva que avança e engloba tanto as 
noções de qualificações, enquanto aqueles conhecimentos prescritos no posto de trabalho, bem como as 
habilidades esperadas do trabalhador, resultando num conceito que agrega  múltiplas variáveis.

Num movimento paralelo, a compreensão do conceito de modelo de competência 
tem questionado a categoria de qualificação social, sendo este um discurso reproduzido, sobretudo, pelo 
patronato e apropriado por alguns setores da sociedade, como veremos na discussão de como a educação 
profissional se apropriou de determinados conceitos das relações de produção.

Assim, como a noção de qualificação social, o modelo de competência não estabelece 
um conceito estático. Abaixo, destacamos o conceito de competência fornecido pelo dicionário de 
Educação Profissional de FIDALGO E MACHADO( 2000, s.p)

Demonstração, dentro de situações reais, de domínio de conhecimentos e de 
habilidades, de condições do agir com eficácia. O termo competência ganhou 
evidência na década de 70, no contexto da crise do fordismo, em meio ao 
debate sobre as mudanças nos processos de trabalho e sobre as necessidades de 
novos perfis de trabalhadores. Ele aparece fazendo contraponto com a noção de 
qualificação profissional, sob o argumento de que esta teria se tornado incapaz 
de dar conta da nova realidade, caracterizada pelo trabalho flexível. A noção de  
competência surge inspirada no modelo japonês de organização da produção e 
passa a orientar uma nova forma de gestão, controle e organização do trabalho. 
Essa ideia ainda carece de uma definição mais precisa. De uma forma geral, 
designa a capacidade mobilizada pelos indivíduos ao buscar a realização de uma 
atividade ou a resolução de problemas. É o recurso que faz da subjetividade dos 
trabalhadores um elemento central e distintivo. Também é identificada como 
qualificação social (Offe, Touraine) ou qualificação-chave (Klein). A noção de 
competência tem sido muito utilizada como referência, tanto para a organização 
do trabalho, quanto para as reformas educacionais. A determinação da 
competência problematiza as carreiras, as profissões e os salários. Competência 
é a capacidade de confrontar as regras gerais com as situações singulares. Requer 
visão global e atualizada do trabalho e a arte de tomar a decisão. A noção de 
competência permite recompensar cada um segundo seu engajamento subjetivo e 
sua capacidade ‘cognitiva’ de compreender, antecipar-se e resolver os problemas 
de sua função na empresa.

Essa perspectiva passa a nortear a forma como o empregado deve se posicionar na 
empresa, dentro do cenário de desregulamentação e reestruturação do trabalho. Nesta concepção, não 
basta possuir o diploma, ademais é necessário ser detentor de habilidades próprias, que se relacionam 
com o atendimento mais alinhado às necessidades do capital, sob um discurso de melhor adaptação 
à geração tecnológica. Segundo PAIVA (2000, p.6 ), essa lógica apresenta uma realidade na qual o 
“mercado de trabalho depende mais cada vez do capital cultural e social dos indivíduos” .

A fim de mensurar as consequências dessa realidade, é indispensável discutirmos 
a respeito das transformações da década de 90, que se fez terreno fértil para apropriação de novas 
formas de expropriação do trabalho e que também trouxe um conceito que corrobora um discurso 
de desresponsabilização dentro da perspectiva do “Estado Mínimo” que se desenvolve por trás do 
neoliberalismo, que é o conceito de empregabilidade.

DÉCADA DE 1990: REORGANIZAÇÃO DO MODO DE PRODUÇÃO 
CAPITALISTA
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 A década de 1990 é marcada por profundas transformações, principalmente quando a 
temática é a inovação do sistema capitalista de produção.

Ricardo Antunes (2004) evidencia que a flexibilização do trabalho é marca 
fundamental para precarização da vida dos trabalhadores no processo produtivo e consequentemente na 
vida privada. 

 Ele considera que um dos motivos da acentuação da desta realidade está na forma 
com que o capital passou a “capturar a subjetividade” do trabalhado, consequência da racionalização do 
trabalhão cada vez mais estrategicamente pensada sob a égide do favorecimento do capital. Defende que 
esta lógica se dá mediante às práticas toytistas. Nesse sentido, afirma que :

Apesar de o toyotismo pertencer à mesma lógica de racionalização do trabalho 
do taylorismo/fordismo, o que implica considerá-lo uma continuidade com 
respeito a ambos, ele tenderia, em contrapartida,  a surgir como um controle do 
elemento subjetivo da produção capitalista que estaria posto no interior de uma 
nova subsunção real do trabalho ao capital – o que seria uma descontinuidade 
com relação ao taylorismo/fordismo. Na verdade, a introdução da maquinaria 
complexa, das novas máquinas informatizadas que se tornam inteligentes, ou seja, 
o surgimento de uma nova base técnica do sistema sociometabólico do capital, 
que propicia um novo salto da subsunção real do trabalho ao capital, exige, como 
pressuposto formal ineliminável, os princípios do toyotismo, no qual a captura 
da subjetividade operária é uma das precondições do próprio desenvolvimento 
da nova materialidade do capital. As novas tecnologias microeletrônicas na 
produção, capazes de promover um novo salto na produtividade do trabalho, 
exigiriam, como pressuposto formal, o novo envolvimento do trabalho vivo na 
produção capitalista.

Essa reorganização do processo de trabalho, expressa pela produção flexível, dá 
origem a uma nova forma de se pensar  a relação capital e trabalho. Nesta perspectiva, a instabilidade 
do emprego é ponto fundamental que desequilibra o conflito das forças entre as classes, haja vista 
que o trabalhador se vê diante de vínculos de trabalho cada vez mais frágeis, ditados pela política de 
trabalhadores temporários e terceirização do trabalho.

Apesar disso, Antunes (2004) ressalta que, ainda que o contexto demonstre a 
desproporção das forças conflitantes, o trabalhador  ainda tenta criar um espaço de disputa de interesses 
e o conflito não é nulo.

A respeito do conflito de classes, Ramon Oliveira ( 2003) acredita que a flexibilização 
do trabalho se deu  principalmente enquanto estratégia do capital em acomodar o conflito dos trabalhadores 
no modelo taylorista-fordista, uma vez que nesta nova perspectiva o capital faz com que o trabalhador 
se sinta parte do processo, dando certa autonomia para os sujeitos a fim de minimizar as possíveis lutas, 
afirmando que “as classes economicamente dominantes, procuraram minar o desenvolvimento de ações 
contrárias ao seu projeto planetário” ( OLIVEIRA, 2003, p.16).

O autor defende esta posição, principalmente quando observa que a década de 1980 
foi marcada por um aumento considerável de criação de sindicatos e correlaciona com a forma rígida 
com que o modelo taylorista- fordita imprimia. 

Na perspectiva da flexibilização, a escola aparece numa concepção “salvadora”, 
possuidora das credenciais para produção de mudanças na vida dos trabalhadores na medida em que estes 
buscassem “adquirir competências” que proporcionariam uma maior propensão à inserção no mercado 
de trabalho (OLIVEIRA, 2003, p36). A partir desta concepção, é que temos a lógica do conceito de 
empregabilidade.

Sob a ótica da empregabilidade, a necessidade de os indivíduos disporem de 
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habilidades e conhecimentos adequados aos interesses da produção passa a ser 
o primeiro elemento considerado nas discussões a respeito das possibilidades de 
superação do desemprego existente.

A leitura desse raciocínio também explicita um movimento de responsabilização e 
desresponsabilização. Por um lado, o Estado se desresponsabiliza pela inserção do trabalhador ao mercado 
de trabalho, visto que é de sua responsabilidade a busca de habilidades que o tornem interessante para 
as qualidades demandadas pelo capital. O desemprego, então encontra justificativa na falta de condições 
dos trabalhadores para alcançar certos postos de trabalho.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA FRENTE À ÓTICA DO 
CAPITAL

Após explanação a respeito do “modus operandi” com o qual o capitalismo se reorganiza 
e dita novas tendências para adequação às suas demandas, procuraremos neste tópico perceber, por meio 
de discursos de alguns autores que se debruçam sobre as teorias de trabalho e educação, que podem 
estabelecer concepções de causa e consequências do modo de ser de determinadas políticas e posturas 
adotadas no Brasil no âmbito da educação profissional e tecnológica, num recorte histórico que vai das 
primeiras iniciativas de educação tecnológica até a criação da LDB de 1996.

A intenção aqui não é pormenorizar historicamente marcos da construção de concepção 
desta modalidade de ensino no país, haja vista sobretudo a dimensão requerida a este artigo, entretanto 
buscaremos tecer importantes considerações que permearam o fio condutor entre as condições de trabalho 
estabelecidas na organização do capital e a forma de se pensar educação profissional e tecnológica no 
Brasil .

Antes, porém, é conveniente estabelecer os conceitos que norteiam a concepção de 
educação profissional e educação tecnológica Do primeiro, recorremos ao dicionário de dicionário de 
Educação Profissional de Fidalgo e Machado ( 2000, s.p)

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL:
Ensino Profissional/Formação Profissional
Relativos à profissão e ao ofício, têm como sentido geral a 

preparação de especialistas, de profissionais, de diferentes campos e níveis de 
atuação. Segundo CATTANI (1997:94): “A formação profissional, na sua acepção 
mais ampla, designa todos os processos educativos que permitam ao indivíduo, 
adquirir e desenvolver conhecimentos teóricos e operacionais relacionados 
à produção de bens e serviços quer esses processos sejam desenvolvidos nas 
escolas ou em empresas”. Relacionadas a esta formação, estão as instituições 
que buscam qualificar os trabalhadores para um posto ou em conjunto de 
postos de trabalho, os quais recebem o nome de ocupação. Vinculados a um 
saber profissional, encontram-se conhecimentos, habilidades e atitudes. Estes 
se transformam historicamente em decorrência das inovações tecnológicas e de 
novas formas de organização do trabalho. Atualmente, no Brasil, o conceito de 
formação profissional tem sido substituído pelo de educação profissional. Tal 
flexão visa pelo menos em tese,  realçar a necessidade de substituiu a ênfase no 
“saber fazer” e a concepção subjacente de modelar indivíduos dando-lhes uma 
forma determinada pelo objetivo fundamental de educar, de desenvolvimento 
integral do profissional. O desafio está na efetivação dessa educação, que 
possibilite equalização de oportunidades, formação do sujeito histórico e 
produção de conhecimento.
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Sob a dimensão da educação tecnológica, se faz pertinente uma maior análise, visto que 
trata-se, segundo Oliveira (2003) de uma terminologia de diferentes interpretações.  A autora aborda que 
a discussão da temática deve extrapolar os princípios que oficialmente se apresentam para configuração 
desta modalidade de educação, previsto no decreto nº 6545 de 1978 que foi pioneiro da menção ao termo 
“educação tecnológica”, ao transformar as Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de Educação 
Tecnológica (CEFET). 

Em linhas gerais, o termo nos moldes oficiais apresenta-se a partir de uma concepção 
de instituições de educação que tem como objetivo ministrar cursos técnicos e superiores, nos quais 
os egressos do ensino técnico possam ter credencias para comporem o processo de verticalização do 
ensino rumo a cursos tecnólogos. Oliveira defende que a educação tecnológica ultrapassa o conceito 
de verticalização, bem como não concorda com a teoria que está por trás dos princípios deste tipo de 
modalidade, que se centrou na releitura da Teoria do Capital Humano.

Sobre tal teoria, é extensa a bibliografia que aponta o embasamento da construção das 
políticas de educação profissional e tecnológica, inclusive a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, sob 
o pano de fundo da releitura desta concepção.

 Trata-se de uma ideia teorizada pelo economista Schultz  na década de 1960, que 
de forma resumida, defendia o investimento na educação enquanto garantidor de desenvolvimento 
econômico.

Sob esta discussão, OLIVEIRA( 2003,p.) afirma que 

Fortemente embasado na teoria do capital humano e influenciado pelas 
recomendações de agências internacionais de financiamentos- como o Banco 
Mundial- o governo brasileiro não assume o compromisso de minimizar as 
consequências negativas da globalização econômica e confecciona um discurso 
atribuindo aos próprios indivíduos a responsabilidade de disputar uma melhor 
posição no mercado de trabalho.

 
Comungando desse pensamento, percebemos em Frigotto ( 2010), críticas no 

mesmo sentido, defendendo que a compreensão desta teoria desmistifica a mascarada intenção de 
investimento na educação tendo em vista o objetivo único de fortalecimento do capital, sob o discurso 
de desenvolvimento. A intenção deste investimento encontra sentido somente quando seus reflexos 
estão alinhados às demandas do capital, o que reforça a perspectiva de educação enquanto processo de 
articulação do poder burguês.

O autor, ainda, percebe e relaciona o projeto de educação com o projeto de sociedade, 
entendendo a educação na perspectiva de um projeto burguês que “se reduz a uma força unidimensional 
do capital” (FRIGOTTO, 2010, p.25) e faz estas reflexões especialmente sob o campo da educação 
profissional que, historicamente teve seu desenvolvimento e identidade ligada ao processo de acirramento 
da industrialização enquanto resposta às demandas advindas do mercado.

Perpassando por esta linha de raciocínio, Oliveira (2003) traz em um capítulo intitulado 
“ Educação Profissional: caminhos e descaminhos”do seu livro, um apanhado histórico resgatando 
legislações que perpassaram o desenvolvimento desta modalidade de educação no país, que evidenciaram 
avanços e retrocessos de uma tentativa de construção de educação profissional e tecnológica que se 
desvinculasse das concepções determinantes oriundas do processo produtivo capitalista. 

Um marco a ser destacado neste percurso diz respeito á Reforma Capanema em 1942, 
uma vez que foi pioneira no sentido de sistematizar o ensino técnico-profissional no país. 

A Reforma Capanema, em síntese, legitima as propostas dualistas que visam 
formar intelectuais, outro um lado ( ensino secundário) e trabalhadores por outro 
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( cursos técnicos-profissionalizantes), acirrando, assim, o caráter discriminatório 
atribuído ao ensino profissional, que continuou não tendo acesso amplo ao ensino 
superior ( OLIVEIRA, 2003, p.33).

Em meio a estas mudanças, as Escolas de Aprendizes e Artífices se modificam por meio do decreto 
n º4127 de 25 de fevereiro de 1942 em Escolas Industriais e Técnicas, estabelecendo a organização da 
rede federal. Este decreto apresentou transformações importantes no que tange à organização de educação 
profissional, sobretudo no sentido do ensino profissionalizante ser equiparado à educação ofertada ao 
ensino secundário, possibilitando o egresso desta modalidade de educação ingressar no nível superior, 
contudo somente à sua área de formação técnica. Apesar da inovação, Oliveira ( 2003) argumenta que 
esta postura reforça e formaliza a proposta dualista.

Neste período também, assistimos a emergência do “sistema S” que se tratava, grosso 
modo,  de um sistema de educação profissional, por meio de cursos de curta duração, voltado para 
a indústria e comércio. As instituições criadas, eram geridas pelo governo bem como por sindicatos 
ligados à indústria e comércio, quais sejam: Serviço Nacional da Industria ( SENAI), Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Nacional de Agricultura (Senar) e o Serviço Nacional de 
Transporte (Senat), expressando a criação de um sistema que privatiza em parte a educação profissional 
no país.

                      Em 1961 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação traz uma mudança significativa no 
que concerne à educação profissionalizante: a equivalência do curso técnico ao ensino secundário para 
acesso no ensino superior, agora sem restrição de curso. Neste período, os cursos ministrados pelas  
escolas do sistema S, passaram a adquirir o mesmo status dos outros cursos técnicos, o que antes não era 
equivalente

Paralelo também a essa época, começa-se a aceitar a criação de cursos rápidos, enquanto resposta 
à uma demanda crescente do mercado da década de 1960.

É bom ressaltarmos que a construção do desenho a ser projetado não era aceita pela sociedade, 
sem um mínimo de reação quanto à correlação de forças e interesses. A sociedade se articulava também 
tendo em vista mudanças de posturas por parte das concepções que estavam por trás das legislações 
educacionais.

Neste sentido, Oliveira (2003, p. 41) cita, por exemplo, a articulação em torno da possibilidade 
de participar na proposta da construção de uma nova LDB,  paralelo ao processo de promulgação da 
constituição de 1988, que teve como interlocutor o autor Demerval Saviane que “propunha várias 
modificações na educação nacional tendo como ‘pano de fundo’ uma concepção de educação baseada na 
tradição crítica e dialética”, que nada tinha a ver com os discursos do modelo de competência exigido 
pela relação capital trabalho e sim com a conceituação em torno da politecnia:

A noção de politecnia não tem nada a ver com esse tipo de visão. Politecnia 
diz respeito ao domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas 
que caracterizam o processo de trabalho produtivo moderno. Está relacionada 
aos fundamentos das diferentes modalidades de trabalho e tem como base 
determinados princípios, determinados fundamentos, que devem ser garantidos 
pela formação politécnica. Por quê? Supõe-se que, dominando esses fundamentos, 
esses princípios, o trabalhador está em condições de desenvolver as diferentes 
modalidades de trabalho, com a compreensão do seu caráter, da sua essência. Não 
se trata de um trabalhador adestrado para executar com perfeição determinada 
tarefa e que se encaixe no mercado de trabalho para desenvolver aquele tipo 
de habilidade. Diferentemente, trata-se de propiciar-lhe um desenvolvimento 
multilateral, um desenvolvimento que abarca todos os ângulos da prática 
produtiva na medida em que ele domina aqueles princípios que estão na base da 
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organização da produção moderna ( SAVIANE, 2003, p.140)
 Entretanto, no decorrer dos processos de aprovações das legislações, Oliveira revela as 

dificuldades em se estabelecer este diálogo, que resulta na publicação final de uma Lei de Diretrizes 
e Base, em 1996, que não contemplou muitas dos ideais requeridos, tendo uma diretriz nacional que 
uniformiza os currículos, sem flexibilização das propostas, marcada pela centralidade de trabalho com 
base nas competências valoradas pelo capital, sobretudo influenciada por organismos internacionais, que 
orientavam a política de educação brasileira sob a égide do capital, haja vista a relação de subordinação 
do Brasil estabelecida por empréstimos feitos a algumas instituições, como por exemplo, o Banco 
Mundial (OLIVEIRA, 2003).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Carvalho e Almeida (2000) defendem que a relação entre educação e desenvolvimento, entendendo 
este enquanto crescimento econômico, fez parte do discurso e das tendências que orientaram políticas da 
educação profissional e tecnológica no país. Esta relação reforçou mudanças significativas na forma de 
se pensar as políticas voltadas para educação não só no Brasil, mas no mundo.

A apresentação, ainda que breve de construções de algumas legislações neste sentido, corroboram 
com este argumento. 

Percebemos que a educação tem tido seu valor, sobretudo na medida em que gera trabalhadores 
que atendam as demandas da organização do sistema capitalista de produção, que se reorganiza cada vez 
mais em menores espaços de tempo, especialmente em tempos de globalização, com a eminente diluição 
de fronteiras.

Segundo estes autores, diante deste cenário é estabelecido  para as instituições que ofertam 
educação profissional e tecnológica o desafio de ofertar uma educação que acompanhe o processo de 
tecnologia e inovações, com as “competências” necessárias para tal êxito. Nesta tentativa, diversos 
países se viram diante de transformações consubstancias na forma de oferta de educação e no Brasil não 
foi diferente.

Pelo exposto ratificamos muitas das reflexões em tela a respeito do discurso defendido 
da construção da educação profissional e tecnológica, enquanto manutenção de um sistema que se articula 
e se reorganiza com vistas a se estabelecer hegemonicamente.
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