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RESUMO 
O presente artigo analisa o espaço ocupado pela EPT no Plano Nacional da Educação 
(2014-2024). A expansão da Rede Federal de Educação constitui-se em um 
posicionamento político que altera consideravelmente o panorama da educação 
brasileira, principalmente se considerarmos a efetivação da política de interiorização e 
de formação verticalizada. Dentre as vinte metas definidas pelo PNE, , duas estão 
diretamente ligadas à educação profissional. Uma se refere à oferta de vagas para 
educação profissional para os jovens e adultos. A outra pretende triplicar as matrículas 
de educação profissional técnica de nível médio. Assim, a Educação Profissional 
assume neste contexto uma importância singular, mas exige de todos comprometidos 
com a educação brasileira o posicionamento para que a educação não seja apenas um 
dos vários instrumentos para atender às estruturas do capitalismo. 
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1.Introdução 

A educação e o trabalho existem desde o surgimento do homem. Trata-se de 

categorias que incitam polêmicas, dado às diferentes interpretações presentes em 

diversas áreas do conhecimento e enquanto dimensões que contribuem na formação 

omnilateral.  

A Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1988), que trata Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, estabelece no artigo 6º: “São direitos sociais a educação, a 

saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 

No entanto, garantir constitucionalmente, não quer dizer que de fato, irá se 

executar, pois tanto o direito à educação como o direito ao trabalho, muitas vezes são 

violados, visto que não são raros na sociedade brasileira dividida em classes e, portanto 

profundamente desigual, casos de analfabetismo, desemprego, salários injustos ou em 

condições sociais indignas. 

Libâneo (1991) expõe que a educação corresponde a influências e interrelações 

significativas para a formação de traços de personalidade social e do caráter, podendo 

implicar numa concepção de mundo, ideais, valores, modo de agir, convicções 

ideológicas, políticas, morais, princípios de ação frente a situações reais e desafios da 

vida prática. 



Costa (1996) afirma que quanto ao trabalho, este surge como fundante devido à 

necessidade humana de transformar a natureza, produzindo bens materiais e simbólicos 

necessários à vida e a sua reprodução biológica e sociocultural.  

Ainda no que se refere ao trabalho, reportamo-nos a Marx (1983) que afirma se 

tratar da mediação entre o homem e a realidade material e social, ao mesmo tempo se 

constitui como prática econômica, pois o homem necessita garantir sua existência 

produzindo riquezas e satisfazendo suas necessidades. Essa forma, o trabalho manifesta-

se como atividade de produção da existência e por meio deste, o homem cria valores de 

uso para satisfazer suas necessidades utilizando os elementos da natureza e realizar a 

divisão do trabalho.  

Cabe destacar, que tal divisão gera outra modificação: a qualificação do 

trabalhador; que conhecia seu trabalho como um todo e dominava seu conteúdo e agora 

está ligado a uma atividade parcial; ou seja, domina parte da tarefa de todo o processo 

produtivo. Surgem, então, novas necessidades de formação profissional, para que se 

desempenhem cargos capazes de mediar capital e trabalho.  

Sendo assim, a produção e organização do trabalho passam a emanar da relação 

entre educação no trabalho e sistema produtivo, cindindo teoria e prática, aportando dois 

tipos de ensino: a pedagogia para ensinar a teoria e a pedagogia para ensinar o conteúdo 

do trabalho ao trabalhador, com o propósito de separá-la da educação. Tais 

“pedagogias” se revestem de acordo com o fim a qual se destinam. A pedagogia do 

trabalho assume o caráter prático, é parte de uma tarefa fragmentada e a pedagogia da 

teoria, se refere à apreensão sistematizada do conteúdo científico, permitindo aos 

profissionais de níveis mais altos, dominarem o trabalhador, por meio da compreensão 

da prática, do planejamento e controle de sua ação. 

Tanto no trabalho intelectual ou não-material a educação localiza-se como 

produto que não se separa do ato de produção. Assim, compreender essa relação 

indissociável entre trabalho e educação é compreender o trabalho como princípio 

educativo, que não confunde-se com o “aprender fazendo” ou como formação para o 

exercício do trabalho (MARX, 1983).  

O pensamento gramsciano aponta que integrar o trabalho manual e o trabalho 

intelectual consiste em propiciar uma integração maior à vida social. Pois, nesse 

sentido, não se separa a escola da vida e da realidade. Então, a ideia é conceber a escola 

ativa e transformadora da realidade, conforme afirma Gramsci (2004, p. 53) “Não há 



atividade humana da qual se possa excluir toda intervenção intelectual, não se pode 

separar o homo faber do homo sapiens”.  

Assim, o trabalho como princípio educativo está vinculado à forma de ser e de 

viver do homem. É pelo trabalho que a natureza se transforma em meios de vida; ou 

seja, é a socialização do princípio do trabalho que mantém e reproduz a vida.  

Por isso, o trabalho pode ser considerado como princípio educativo, à medida 

que os modos de produção correspondem aos distintos modos de educar; ou seja, 

quando determina a educação como modalidade de trabalho pedagógico e propicia a 

negatividade das relações de classe (FRIGOTTO, CIAVATTTA e RAMOS, 2005). 

No entanto, cabe ressaltar que as esferas da educação e do trabalho acabaram 

assumindo uma dupla condição e função: a educação é concebida como lócus de 

preparação de homens e mulheres trabalhadores; mas em nome deste preparo instaurou-

se e difundiu-se o preceito da “competência” como princípio educativo de todo e 

qualquer processo de ensino escolar.  

Por outro lado, reduzir os propósitos ao pragmático saber-fazer ou aprender a 

aprender, revela sua falta de êxito, por não conceber a formação de cidadãos 

trabalhadores competentes; pois, reflete a própria ineficiência e/ou incompetência do 

processo de ensino. 

Concernente a esse pensamento, a educação passa a ser vista como um 

mecanismo de acesso aos bens sociais e à luta política; sendo também, um caminho de 

emancipação do indivíduo. Portanto, a educação ocupa um espaço privilegiado, 

podendo influenciar na sociedade de diferentes modos, inclusive mediante políticas 

públicas garantidas pelo Estado. Tanto que, a Constituição Federal Brasileira de 1988 

estabelece que a educação “é direito de todos e dever do Estado e da família, devendo 

ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade” (BRASIL, 1988). 

 Sob essa ótica, a concepção de educação expressa na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – Lei n.º 9.394/1996 aponta: 
Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 
e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. 
Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996). 

 
Compreender o delineamento das esferas da educação e do trabalho como 

direitos sociais fundamentais na constituição da formação humana, ressalta a 



importância do trabalho como princípio educativo e fundante das relações sociais, 

mediante as formas de apreendê-los ou apreender o mundo do trabalho. 

Frigotto e Ciavatta (2006) integram-se à reflexão e esclarecem que existe uma 

cautelosa elaboração superestrutural e ideológica para representar e falsear a visão de 

que a desigualdade entre nações e indivíduos se deve ao diferencial de escolaridade. 

Nesse sentido, percebe-se que a educação está intrinsecamente ligada à produtividade e 

o direito à educação, passa a ser exigido como uma arma não violenta de reivindicação e 

de participação política.  

Assim, a prática educativa pode ser considerada como um ato político, devido à 

curiosidade do ser humano que o leva à busca de um conhecimento, que tem como base, 

uma opção de sonho e de utopia, que são políticos. Portanto, a educação não é neutra, 

trata-se de uma prática política em que a transformação social depende tanto dos 

compromissos que buscamos por meio de conhecimento, quanto às estratégias que 

utilizamos para obtê-lo. 

Neste sentido, entende-se que a expansão da Rede Federal de Educação não 

ocorre ao acaso, estando impregnada de um posicionamento político que necessita ser 

exposto e analisado uma vez que investimentos imensos foram (e estão sendo) 

canalizados, fazendo que em pouco tempo, praticamente, se quadruplicasse a 

quantidade de instituições, pois em 2002 eram na ordem de 140 escolas  e há a previsão 

de que no final de 2014 se alcance 562 escolas que constituirão os Institutos Federais . 

 Há de se destacar que tal posicionamento altera consideravelmente o panorama 

da educação brasileira, principalmente se considerarmos a efetivação da política de 

interiorização (instituições construídas no interior do país)  e de formação verticalizada( 

em que se pretende ofertar formação que vai do “ensino médio integrado à educação 

profissional” ao doutorado). Diante disto, pretende-se refletir sobre o lugar o ocupado 

pela Educação Profissional e Tecnológica no Plano Nacional de Educação – Lei 13.005 

de 25 de julho de 2014 – buscando refletir sobre  os motivos desta escolha   e  suas 

possíveis consequências.   

O artigo está estruturado na seguinte ordem:  primeiro se reflete sobre a 

organização da educação profissional e questões pertinentes à ela. Em sequência, se 

discute sobre o espaço ocupado pela EPT no Plano Nacional da Educação (2014-2024)  

– Lei 13.005 de 25 de julho de 2014. A seguir, chega-se às considerações finais. 

Evidencia-se, no entanto,  que a proposta que norteia este estudo, não será 

esgotada pela investigação, consideramos este estudo como preliminar, devido a 



importância do tema e dos  inúmeros elementos que o envolve delineando uma 

pedagogia neoliberal que busca adaptar a educação às exigências do mercado.  

 

2.A Educação Profissional: origem, legislação e percepções  

 

Mészários (2008) afirma que  a origem das escolas profissionalizantes está 

relacionada à criação de um sistema dual de educação que previa uma educação, de 

cunho religioso e ocupacional, para as crianças oriundas das classes populares 

ocupando-os com aprendizagem de um ofício e submetidos a uma ideologia religiosa, 

enquanto à classe privilegiada destinava-se a forma intelectual. Assim, o autor pontua: 
Obviamente, (...) as medidas que tinham de ser aplicadas aos “trabalhadores 
pobres” eram radicalmente diferentes daquelas que os “homens da razão” 
consideravam adequadas para si próprios. No final tudo se reduzia a relações 
de poder nuas e cruas, impostas com extrema brutalidade e violência nos 
primórdios do desenvolvimento capitalista, independentemente da forma 
como elas eram racionalizadas nos “primeiros anais da economia política”, 
conforme as palavras de Marx. (MÉSZÁROS, 2008, p. 42) 
 

De sua origem à atualidade, percebem-se algumas mudanças, semsuperar 

completamente a dualidade ainda presente na educação brasileira, no entanto, o 

percurso da história da educação profissional tomou novos rumos. Segundo Ramos 

(2002, p. 403) 
O modelo societário neolibaralizante que se consolidou no Brasil nos oito 
anos desta gestão presidencial tomou a educação profissional como pedra de 
toque da agenda traçada para as reformas educacionais, argumentando-se 
sobre a necessidade de se modernizá-lo coerentemente aos avanços 
tecnológicos e de organização do trabalho.  

 

  No que se refere à legislação brasileira atual, a Educação Profissional, na 

LDBEN nº 9.394/96 no Cap. III, art. 39 a 42, introduziu a expressão “educação 

profissional” em substituição à expressão tradicional na educação brasileira “formação 

profissional”: 
Art. 39.  A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos 
objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e 
modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da 
tecnologia (BRASIL, 1996). 

 

A proposta seria, então, conduzir, qualificar, profissionalizar e atualizar o 

educando com conhecimentos e habilidades gerais e específicas ao desenvolvimento 

para o mundo do trabalho e a integração sociocultural.  



Ainda de acordo com a referida lei, a profissionalização passa a ser considerada 

um fator estratégico de competitividade e desenvolvimento humano na nova ordem 

econômica. Além disso, utiliza-se de mecanismos para aprovar e colaborar com as 

novas formas de inserção dos indivíduos no mercado de trabalho, exigindo um novo 

perfil que se impõe à formação do trabalhador, afetando o modelo pedagógico escolar 

estabelecido. Sobre esse novo perfil de trabalhador, Queiroz (2001, p. 223-224) 

considera que 
“a necessidade imperiosa de flexibilidade transcende a produção material e 
seus processos, refletindo-se na subjetividade do trabalhador – impõe-se que 
ele próprio seja flexível, que saiba lidar com uma variedade de funções, 
integrar-se a diferentes formas de interação e mobilização de trabalhos”. 

  
Frigotto e Ciavatta (2006) ressaltam, ainda, que a nova exigência de 

qualificação dos trabalhadores leva o ideário pedagógico a afirmar as noções de 

polivalência, habilidades, competências e empregabilidade do cidadão produtivo (um 

trabalhador que maximize a produtividade), tornando-o um cidadão mínimo. Torna-se 

clara a intenção de esvaziar o entendimento de que o acesso à educação escolar é direito 

constituinte da cidadania e escamotear sua mediação como a aquisição de um bem a ser 

trocado no mercado. 

Essa forma de educação politécnica pode trazer a reivindicação de um tipo de 

formação mais humanizada e defender a articulação entre a formação geral e a formação 

profissional.   

 Essas preocupações orientaram novos caminhos para a educação profissional. 

Considerando os discursos a favor da integração, o governo federal instituiu no âmbito 

da educação profissional programas focais,  

  Percebe-se, a partir de então, a retomada da preocupação com a integração da 

educação profissional e o ensino médio e com o desenvolvimento da educação 

profissional através de cursos e programas que envolvem a formação inicial e 

continuada de trabalhadores, por meio da aquisição de conhecimentos gerais e os 

especificamente do trabalho; considerando que ambos não ocorrem de forma isolada, 

mas se integram, sem barreiras entre formação geral, formação e exercício profissional e 

a convivência em sociedade. 

Sendo assim, a formação da cultura geral não pode se distanciar da formação 

específica e profissional, conforme Rodrigues (2005, p. 15) afirma  
...a escola, cuja atuação é trabalho, que tem por função preparar as novas 
gerações para o trabalho. Preparar para o trabalho em Gramsci, não significa 
preparar para o mercado de trabalho, mas preparar o homem omnilateral, na 



sua totalidade, na sua capacidade transformadora, o que não significa se 
submeter ao mundo da produção. 

 

De acordo com essa perspectiva, Ramos (2005) declara que a ideia de 

formação integrada sugere superar a perversa divisão de classes. Pois, o que se busca é 

garantir ao trabalhador, não a preparação apenas para o trabalho; mas, a formação 

completa para ler o mundo e para atuação como cidadã; ou seja, a formação omnilateral. 

A autora reitera que os termos formação integrada, formação politécnica e educação 

tecnológica visam atender às necessidades do mundo do trabalho, da ciência e da 

tecnologia como forças produtivas. Em contrapartida, também geram, devido a sua 

força de apropriação privada, exclusão levando ao subemprego, desemprego e até à 

perda dos vínculos comunitários.  

É notória, portanto, a necessidade acerca da reflexão sobre a integração entre 

educação e trabalho com vistas a uma proposta de educação centrada no sujeito, bem 

como sua relação com o mundo do trabalho. 

 

3.A Educação Profissional no Plano Nacional De Educação (2014-2024)  

 

 A Lei n° 13.005 de 25 de junho de 2014 aprovou o Plano Nacional de 

Educação que tem 10 anos por vigência e representa o esforço de diversos atores sociais 

- há de se destacar o papel da Conferência Nacional de Educação (CONAE) - que 

procuraram a participação de diversos segmentos da sociedade lutando pela 

democratização das instituições educacionais, embora o período eleitoral que se 

aproxima seja um fator que corroborou para a sua aprovação. 

A referida lei é composta por 14 artigos.  O 3º artigo determina que as metas 

previstas nos Anexos [...]serão cumpridas no prazo de vigência deste PNE, desde que 

não haja prazo inferior definido para metas específicas. Dentre as vinte metas, duas 

estão diretamente ligadas à educação profissional: a 10 e a 11.  

A décima meta apresenta como objetivo oferecer, no mínimo, 25% (vinte e 

cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos 

fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. Das estratégias 

relacionadas a esta meta emerge a concepção da educação profissional como meio de 

assegurar o jovem e o adulto a mudança de vida a partir da oferta de educação 

profissional.  Há preocupação com os aspectos relacionados ao aumento de oferta de 

vagas, a melhoria de estruturas, programa de assistência ao estudante e um 



posicionamento quanto ao “reconhecimento de saberes”. Este especialmente pode 

acarretar mecanismos que atendam as estatísticas, mas não asseguram a construção da 

qualidade social em educação. Há de se questionar também: um dos grandes problemas 

da educação de jovens e adultos está na quantidade de oferta de vagas? A oferta de 

educação profissional a jovens e adultos representa, de fato, uma solução para o 

problema? Haja vista a evasão significativa na maioria dos cursos do Proeja nos 

institutos federais. 

A outra meta demonstra imensa ousadia: triplicar as matrículas da 

educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo 

menos 50% (cinqüenta por cento) da expansão no segmento público.  Semelhantes as 

estratégias da meta anterior, as estratégias desta delegam uma enorme responsabilidade 

à educação profissional. A expansão das matrículas na rede federal de educação, a 

oferta também pela rede estadual, à distância, o “reconhecimento de saberes” estão 

presente entre as estratégias desta meta, no entanto, o que mais preocupa é a clara 

pretensão definida pela estratégia 11.14 de estruturar sistema nacional de informação 

profissional, articulado a oferta de formação das instituições especializadas em 

educação profissional aos dados do mercado de trabalho e a consultas promovidas por 

entidades empresariais e de trabalhadores. Isto pode significar, se não houver uma 

postura contra-hegemônica, a concretização de uma pedagogia neoliberal, voltada para a 

formação de competências que atendam apenas a oferta de mão-de-obra barata, 

obedecendo as leis do mercado. 

Uma postura contra-hegemônica exige um posicionamento político, implica 

numa práxis transformadora. Não é preciso ir de encontro a educação profissional, mas 

ciente da importância do trabalho na constituição do humano, ter clareza de que: 
O papel da educação é soberano, tanto para a elaboração de estratégias 
apropriadas e adequadas para mudar as condições objetivas de reprodução, 
como para a automudança consciente dos indivíduos chamados a concretizar 
a criação de uma ordem social metabólica radicalmente diferente. 
É isso que se quer dizer com a concebida “sociedade de produtores 
livremente associados”. Portanto, não é surpreendente que na concepção  
marxista a “efetiva transcendência da autoalienação do trabalho” seja 
caracterizada como uma tarefa inevitavelmente educacional.  
A esse respeito, dois conceitos principais devem ser postos em primeiro 
plano: a universalização da educação e a universalização do trabalho como 
atividade humana autorrealizadora. ( MÉSZAROS, 2008, p. 65) 

 

 

4.Considerações Finais 

 



Pensar na preparação para o mundo do trabalho, visa conceber uma educação 

permanente, capaz de lidar com as necessidades dos educandos, incentivando suas 

potencialidades e contribuindo para a sua autonomia; para que sejam sujeitos da 

aprendizagem e capazes de vincular de forma orgânica a educação, as práticas sociais ao 

mundo do trabalho. 

Nesse sentido, o trabalho passa a ser considerado como elemento de 

intervenção/realização do ser humano. Portanto, é importante ressaltar que a educação 

tem como objetivo a formação de indivíduos capazes de refletir e atuar politicamente na 

sociedade, de apropriar-se de conhecimento realizando uma sólida formação para além 

da ação profissional específica. Nessa lógica, “a educação contribuiria no processo 

econômico na medida em que garantisse uma sólida formação e desenvolvesse nos 

educandos a capacidade de aprender a aprender” (FRIGOTTO e CIAVATTA, 2006). 

Propõem-se, portanto, uma reflexão sobre a mediação entre a escola e o 

trabalho no intuito de conceber que a formação dos educandos como “alunos-

trabalhadores” ou “trabalhadores-alunos” exige compreender que a categoria trabalho, 

deve ser entendida como fundante da condição humana. É entender ainda, que não se 

pode negar a habilitação profissional aos que vivem do trabalho, que não deve ser 

confundida com preparação estreita para o trabalho.  

É necessário entender o trabalho para além alienação em que é dominado pelas 

relações capitalistas de produção e enfatizar a sua condição ontológica de categoria 

constitutiva do ser social que produz as condições gerais de existência. Nesse sentido, 

cabe à pedagogia do trabalho fomentar a significação política e contribuir para novas 

formas de pensar, sentir e conhecer em oposição à visão utilitarista em que o sujeito 

pode ser resumido à condição de capital humano e a educação à condição mercantil, 

priorizando o crescimento humano. Nesse momento, o ensino deve assumir uma postura 

epistemológica e estabeleça um diálogo entre o conhecimento 

produzido/adquirido/acumulado no mundo do trabalho e o conhecimento escolar. 

Portanto, uma educação que articule cultura, conhecimento, tecnologia e trabalho como 

direito de todos e condição da cidadania e democracia.  

Frigotto (2007) adverte que uma educação de baixa qualidade redunda numa 

educação profissional ordinária, desprezível, se estiver refém da formação para o 

mercado, como condição para negociação no setor econômico e deixando mais distante 

a perspectiva de formação omnilateral.  



Um dos desafios expostos concerne em refletir sobre a possibilidade de 

inclusão, considerando a busca pela concretização do direito de todos, à educação e ao 

trabalho, por meio de políticas públicas capazes de abranger os vários aspectos 

envolvidos. Torna-se imprescindível que se repense a luta pela educação e pelo 

trabalho, como direito do indivíduo e dever do estado; pautada na justiça social e na 

possibilidade de satisfação das necessidades mínimas do ser humano, onde a educação 

pode se inserir como prática formadora e comprometida com a democracia social. 

Assim, a Educação Profissional assume no contexto do Plano Nacional de Educação 

uma importância singular, mas exige de todos comprometidos com a educação brasileira 

o zelo, a mobilização social, para que a educação não seja apenas um dos vários 

instrumentos para atender às estruturas do capitalismo e às cruéis leis do mercado. 
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