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RESUMO 

 

 
 

A presente tese vincula-se à linha de pesquisa intitulada “Estado, 
Políticas e História da Educação” do Programa de Pós-Graduação da 
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Procura entender a 
educação profissional de jovens em contextos democráticos mediante a 
realização de um estudo comparativo entre Brasil e Portugal, visando elucidar 
as reais concepções presentes no ensino profissional, brasileiro e português,  
além de como ocorre e se constitui esse processo. Partimos da compreensão 
de que os dois países têm seus sistemas educativos inseridos no processo de 
competitividade capitalista, o que interfere em suas políticas educativas. Para o 
desenvolvimento desse estudo, buscaremos apoio nos pressupostos teóricos 
do materialismo histórico-dialético, tendo, portanto, Marx e Gramsci como 
autores que auxiliarão no aporte teórico desta investigação, em especial, nos 
conceitos referentes à classe social, luta de classes, mais-valia, escola unitária 
e educação enquanto princípio educativo. A pesquisa de cunho qualitativo 
recorrerá a documentos relativos à constituição de experiências de educação 
profissional voltadas aos jovens dos países em questão. A tese tem, no 
momento, dois capítulos que tratam da educação profissional no Brasil e em 
Portugal e foram realizados a partir das contribuições de autores como Alves 
(2009;2008); Afonso (2000); Antunes (2005); Ciavatta (2005); Frigotto (2005); 
Maxwell (1994); Stoer (1982), entre outros, que contribuíram na construção das 
reflexões, até o momento realizadas, acerca da educação profissional brasileira 
e portuguesa após o processo de redemocratização vivido pelos países em 
questão.  

 
Palavras-chave: Educação profissional; Educação comparada; Elevação da 
escolaridade de jovens. 
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Introdução 

 

O presente projeto de pesquisa tem como objetivo realizar uma análise 

comparativa da educação profissional destinada aos jovens brasileiros e 

portugueses a partir do processo de redemocratização ocorrido, na segunda 

metade do século XX. A razão de um estudo comparado entre Brasil e 

Portugal, deve-se à necessidade de compreensão da educação no contexto 

capitalista atual e, em especial, o ensino profissional desenvolvido pelas 

políticas educacionais brasileira e portuguesa, visando elucidar as reais 

concepções presentes na proposta desta modalidade, nos dois países, além de 

como ocorre e se constitui esse processo. 

O retorno à democracia nos dois países foi marcado por anseios de 

ampliação das conquistas sociais, entre eles encontravam-se as reivindicações 

do campo educativo e, consequentemente, da formação dos trabalhadores. Na 

atualidade, tanto o Brasil quanto Portugal têm suas atenções voltadas à 

educação dos jovens e, em especial, a elevação da escolaridade e a 

qualificação, constituindo-se, segundo Alves (2009), como o grande objetivo 

das políticas educativas portuguesas. Com isso ocorre uma progressiva 

profissionalização no país, a qual subordinada aos interesses da nova ordem 

econômica faz com que a formação para o trabalho contribua  para a difusão 

de um discurso que atribui à educação o poder de superar a crise do 

econômica representada pelo aumento do desemprego (ALVES, 2009).  A 

autora afirma ainda que 

Não é pois, de se estranhar que no processo de inculcação de uma 
nova visão de mundo, a educação seja investida de novas atribuições 
que se pautam por uma subordinação crescente aos interesses do 
capital e pela hipervalorização da sua dimensão utilitarista (ALVES, 
2009, p.56).  

 
A construção de um consenso sobre os benefícios da elevação da 

escolaridade dos jovens é uma das convergências entre a educação brasileira 

e Portuguesa. Segundo Rummert e Alves (2010), outro aspecto que reflete a 

proximidade entre os dois países refere-se à posição periférica tanto do Brasil 

quanto de Portugal no cenário capitalista mundial e que, em muitos aspectos, 
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repercutem em suas políticas educacionais. No entendimento, das autoras, a 

convergência dos Estados brasileiro e português, quanto à educação, é 

anterior ao período democrático, visto que as experiências ditatoriais vividas 

pelos dois países – Portugal com a ditadura do Estado Novo (1926- 1974) e o 

Brasil, em sua segunda fase ditatorial de 1964 a 1985 – marcando 

significativamente a educação dessas nações. Sob essa questão, as autoras 

destacam que  

Sob a égide do autoritarismo que constituiu, nos dois países, 
referente sociocultural estruturante, são convergentes as concepções 
orientadoras das políticas educacionais, no que concerne à ausência 
de efetivos compromissos do Estado com a plena escolarização de 
seus contingentes populacionais (RUMMERT; ALVES, 2010, p. 512). 

 

As autoras apontam que a ditadura e o modelo econômico concentrador 

contribuíram para a baixa escolarização da classe trabalhadora. A essa 

afirmativa, acrescentamos  que a trajetória elitista de educação vivida pelos 

dois países e a dicotomia entre ensino propedêutico e profissional também 

contribuíram  para cristalizar a noção de que a formação para o trabalho 

deveria ser destinada apenas aos que executariam atividades manuais e, 

portanto, constituindo assim, em uma educação desprivilegiada. 

No contexto da educação brasileira, percebe-se que nos anos de 1990 

iniciou-se a construção de um novo discurso acerca dos objetivos da política de 

Estado, onde, apesar da proximidade da promulgação da Constituição de 1988, 

reacenderam-se as propostas privatistas no campo educativo, as quais  

compreendem  a educação como mercadoria e, não como um direito social a 

ser garantido via uma oferta pública, aqui entendida, como estatal. 

 Desse modo, ressurgem no país os embates acerca da formação dos 

trabalhadores, tendo de um lado os grupos defensores de uma oferta educativa 

plenamente pública, no sentido de estatal, e, de outro, os que advogavam que 

o Estado garantisse a educação da população mediante o repasse de recursos 

ao setor privado. Essas distintas concepções, sobre os encaminhamentos do 

processo educativo no país, se fazem presentes na atualidade e tornam-se 

expressivas na oferta da educação profissional.  

 No que se refere ao caso português, podemos destacar que a 

redemocratização política foi oriunda de um processo revolucionário que 
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buscou romper com a trajetória autoritária anterior e com muitas das estruturas 

que lhe davam sustentação. No entanto, o processo de restabelecimento da 

democracia portuguesa foi concomitante a primeira crise do petróleo, o que 

contribuiu para os discursos acerca da reestruturação do papel do Estado. 

Assim, as forças políticas, presentes naquele momento, traçaram embates 

entre a construção de uma nação socialista ou a confirmação pela integração 

ao bloco capitalista. O Estado português optou pela segunda alternativa a partir 

de sua inserção na Comunidade Econômica Europeia, em 1986. Essa escolha 

submeteu o país às exigências do processo de reorganização global capitalista.  

Desse modo, compreendemos que tanto o Estado brasileiro quanto o 

português têm suas políticas inseridas no contexto das mudanças econômicas 

e políticas ocorridas no final do século XX, as quais marcaram profundamente 

a trajetória das políticas educativas no novo milênio. 

 É nesse contexto, que buscamos realizar nossas reflexões, tendo como 

objeto desta pesquisa a educação profissional de jovens,  a partir de um estudo 

comparativo da formação profissional no Brasil e em Portugal, uma vez que, 

em ambos persiste a problemática do abandono  escolar pela juventude e o 

discurso de que a educação profissional é capaz de realizar o desenvolvimento 

econômico do país. Para tanto, a questão norteadora da investigação desta 

pesquisa se apresenta da seguinte forma: De que modo, a educação 

profissional ofertada aos jovens, brasileiros e portugueses, atende ao atual 

modelo de regulação capitalista?   

Partimos do pressuposto de que Brasil e Portugal, enquanto países que  

encontrando-se em uma posição periférica no sistema capitalista,  buscam a 

ampliação de seus espaços de competitividade econômica mediante a adoção 

de políticas de elevação da escolaridade e a qualificação dos jovens como 

instrumentos capazes de garantir o objetivo econômico almejado, o que em 

nosso entendimento representa a permanência da teoria do capital humano na 

educação dos dois países.  

Para o desenvolvimento do objetivo apresentado, propõe-se as 

seguintes questões: como a categoria juventude é apresentada nos estudos 

acadêmicos realizados no Brasil e em Portugal na atualidade? Qual o perfil de 
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escolaridade da população jovem nos dois países?  Qual a efetividade das 

políticas de formação profissional  para os jovens no Brasil e em Portugal? 

 Quanto ao percurso metodológico, optamos pelo estudo comparativo por 

compreendermos ser um instrumento analítico capaz de resgatar a 

heterogeneidade, a singularidade e a complexidade da educação entre os 

países objeto de estudo desta pesquisa. Segundo Canário (2006), o método 

comparativo em educação assumiu abordagens teórico-metodológicas distintas 

ao longo dos tempos. Primeiramente, esteve associada aos pressupostos 

positivistas que defendiam as noções de progresso e os princípios comuns e 

universais sobre o funcionamento dos sistemas educativos. Posteriormente, foi 

adotada por diferentes governos para o desenvolvimento de suas políticas 

educativas. 

Nos anos de 1980 e 1990, a educação comparada recebeu muitas 

críticas em decorrência das pesquisas realizadas pelos organismos 

internacionais, em especial o Banco Mundial, que usavam a abordagem 

comparativa para legitimar suas orientações aos países submetidos a 

empréstimos internacionais e, consequentemente, as políticas de ajuste 

estrutural.  

Na atualidade, os estudos comparados, têm apontado que os países, 

mesmo ocupando lugares distintos no sistema capitalista mundial, apresentam 

diversos aspectos similares no desenvolvimento de suas políticas educativas. 

No entendimento de Canário (2006) a educação, em âmbito mundial, está 

inserida em um processo de integração econômica internacional que “retirou 

dos Estados nacionais a capacidade de controlar os fluxos no interior e exterior 

das suas fronteiras reduzindo sua ação a um estatuto marginal” (CANÁRIO, 

2006, p. 29). 

Por considerarmos que o estudo comparativo não se reduz apenas a 

apontar as distinções e similaridades entre um objeto, entendemos ser 

relevante destacar que ele também pode contribuir na apreensão dos aspectos 

dialéticos presentes no estudo em questão, ao nos possibilitar apreender as 

contradições presentes tanto nas particularidades da educação de cada país, 

do mesmo modo que as tendências globais que se manifestam nos distintos 
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Estados. Em outras palavras, compreender o universal no particular ao “[...] 

recuperar a totalidade social de que são portadores todos os fenômenos, 

embora, de um ponto de vista analítico, quase que os vejamos segmentados 

(CIAVATTA, 2000, p.224) para, desse modo, explicar o porquê dos fenômenos. 

Para a organização e relato dos procedimentos da pesquisa, 

apresentaremos a seguir, resumidamente, a estrutura do texto que compõe a 

tese. 

O primeiro capítulo, intitulado “A educação profissional no Brasil após a 

redemocratização” foi dividido em quatro partes. A primeira aborda o ensino 

profissional nos anos de 1930, focando na questão da dualidade entre 

formação propedêutica e profissional. A segunda,  trata da profissionalização 

compulsória instituída  pela Lei 5692/71 e o contexto político de sua 

implementação. Já a terceira, apresenta a legislação referente ao período 

democrático e os embates políticos quanto à integração da educação 

profissional e do ensino médio. A última parte, discute o ensino técnico 

profissional a partir do Decreto-lei 5.154/04 que garante a integração do ensino 

médio à educação profissional. 

No capítulo dois, denominado de “A educação profissional portuguesa 

e o processo de redemocratização”, discorremos sobre a formação para o 

trabalho em Portugal, tendo como marco temporal o processo de 

redemocratização iniciado pela Revolução dos Cravos, em 1974. Com o 

objetivo de uma melhor compreensão da questão, iniciamos contextualizando o 

processo revolucionário. Na sequência, após tratarmos da educação no Estado 

Novo, apresentamos a reforma do ensino secundário, ocorrida nos primeiros 

anos da revolução e que ocasionou a extinção dos cursos comerciais e 

industriais. Prosseguimos com a discussão sobre a reintegração do ensino 

profissional ao secundário com a criação das escolas profissionais, no final dos 

anos de 1980, a qual tornou as escolas profissionais subsistemas privados de 

ensino em Portugal. Nesse capítulo apontamos como a dicotomia ensino 

profissional e formação geral se perpetua nas políticas atuais no país.  

Em relação à fundamentação teórica que orienta essa investigação, 

cabe ressaltar que temos como pressupostos o materialismo histórico-dialético, 
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e, desse modo, as obras de Marx e Gramsci contribuirão com o aporte teórico. 

O primeiro contribuirá com os conceitos de classe social, luta de classes e 

mais-valia. Já o segundo, com as reflexões acerca da escola unitária e 

educação enquanto um princípio educativo. Ademais, em nosso entendimento, 

esses conceitos são fundamentais no entendimento do atual modo de 

regulação do capital, principalmente, quanto às novas exigências de formação 

dos trabalhadores e ao papel atribuído à educação nesse processo.    

Para a conclusão da tese propõem-se ainda as seguintes partes. O 

capítulo terceiro, onde pretendemos realizar uma reflexão teórica sobre a 

temática juventude para que possamos compreender a complexidade de 

elementos que a cercam. O quarto capítulo tratará do aporte teórico da 

pesquisa. O quinto versará sobre as questões metodológicas adotadas na 

investigação, onde possamos descrever o percurso de construção da coleta e 

sistematização das informações encontradas nos documentos. Para o capítulo 

sexto, planejamos apresentar o universo pesquisado tanto no Brasil quanto em 

Portugal, com o objetivo de integrarmos as duas realidades estudadas e a 

análise dos dados referentes ao ensino profissional dos jovens nos dois países. 

Por fim, desenvolveremos as considerações finais. 
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CAPÍTULO I 

 

A Educação profissional no Brasil após a 

redemocratização 

 

 
O presente capítulo trata do desenvolvimento da educação profissional 

brasileira a partir da fase de redemocratização política do país. A reflexão foi 

realizada mediante pesquisa bibliográfica referente ao tema. Para uma melhor 

compreensão das discussões, o capítulo foi dividido em quatro partes. Na 

primeira, apresentamos uma breve contextualização do ensino profissional a 

partir dos anos de 1930, e a construção da dualidade entre formação para o 

trabalho e ensino propedêutico, a qual se manteve em etapas posteriores da 

vida política. Em seguida, tratamos do período ditatorial de 1964 e a 

profissionalização compulsória criada a partir da Lei 5.692/71. A terceira voltou-

se para a discussão da educação profissional na fase de redemocratização 

brasileira, apresentando-a nas seguintes legislações: a Constituição Federal de 

1988, na Lei 9394/96, no Decreto-lei 2.208/97. A última parte aborda a 

educação profissional a partir do Decreto-lei 5.154/04. 

 
 
1.1- Contextualizando a educação profissional brasileira 

 
A educação profissional adquire um expressivo impulso no Brasil dos 

anos 1930, devido ao processo de industrialização vivido no país naquela 

época que ocasionou pressões sobre o sistema educativo existente. Esse 

período é marcante na história da formação profissional por exigir uma ruptura 

com o modelo oligárquico - onde a  instrução não era uma exigência 

econômica – exigindo, a partir da industrialização há a exigência de um 

trabalhador adequado às exigências  do novo momento produtivo brasileiro. 

Todavia, nesse período, foram sendo reforçadas trajetórias educacionais 

distintas entre os que exerceriam funções intelectuais ou instrumentais.  
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Na década de 1940, as leis orgânicas que estruturaram o ensino técnico 

profissional foram gradativamente criadas. A primeira foi a Lei Orgânica do 

ensino industrial através do Decreto-lei nº 4.073/42,  que  deslocou o ensino 

profissionalizante, exclusivamente, para o ensino médio. Esse mesmo percurso 

foi ocorreu com o ensino comercial, posteriormente, organizado com o Decreto-

lei nº 6.141/43. 

Nesse período, entre as preocupações do Estado estavam o 

atendimento das necessidades da indústria, no contexto do pós 2ª Guerra 

Mundial. Sobre essa questão, Romanelli (1995) afirma que: 

 
O período de guerra estava dificultando essa importação, do mesmo modo 
que dificultava a importação de produtos industrializados. Isso suscitava um 
duplo problema para o Estado: de um lado, ter de satisfazer as 
necessidades de consumo da população com produtos de fabricação 
nacional (portanto, acelerar a substituição de importações) - o que 
significava expandir o setor industrial brasileiro e, com isso absolver mais 
mão-de-obra qualificada - e, de outro lado, já não poder contar com a 
importação desta, pelo menos no ritmo em que ela se processava 
(ROMANELLI, 1995, p. 155). 

 

Foi para atender às novas demandas do empresariado que o governo 

desenvolveu um sistema paralelo ao oficial, através da organização com as 

indústrias, criando, através do decreto-lei 4.048/42, o Serviço Nacional de 

Aprendizagem dos Industriários, transformado, posteriormente, no Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), administrado pela Confederação 

Nacional das Indústrias através da contribuição de seus afiliados e tendo como 

objetivo organizar aprendizagem industrial no país. 

Com essa proposta profissionalizante, segundo Romanelli (1995), o 

Estado consegue atender aos objetivos do setor produtivo, uma vez que o 

sistema de formação profissional do SENAI e do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC) ministravam, preferencialmente, cursos 

rápidos de aprendizagem. Essa formação era atrativa para os empresários, 

mas também interessava ao Estado, que, assim, reduzia seus custou com a 

preparação dos trabalhadores.  

Desta forma, o SENAI e SENAC assumiram a preparação da mão-de-

obra mediante uma formação elementar e rápida, dada por meio de cursos de 

aprendizagem voltados às camadas mais carentes da sociedade. Nessa 
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situação, a dicotomia entre a formação propedêutica e a técnica é reforçada 

com o ensino profissionalizante voltado às classes economicamente 

desfavorecidas. Para Manfredi (2002), a educação profissional desenvolvida no 

SENAI e SENAC é:  

[...] parte da estratégia empregada pelos industriais paulistas para 
disciplinar o trabalhador brasileiro e garantir a paz social, alicerçando-
se nas premissas de colaboração entre capital e trabalho e na 
representação de que o desenvolvimento industrial conveniente aos 
empresários também interessa aos trabalhadores e a todos os 
brasileiros, independentemente da condição de classe (MANFREDI, 
2002, p. 182).  

 

Além do aspecto destacado pela autora, podemos afirmar que o 

empresariado brasileiro encontrou, a partir da legislação dos anos de 1940, a 

possibilidade de realizar uma gestão privada mediante o uso de recursos 

públicos. Esse modelo de financiamento se mantém atual visto que os recursos 

do SENAI e do SENAC, assim como de todo o chamado Sistema S:  

 
[...] são públicos, provenientes das contribuições compulsórias 
incidentes sobre a folha de pagamento das empresas de 
determinados setores, arrecadadas pelo Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS), órgão do governo federal. O montante 
arrecadado é depois repassado ao departamento nacional de cada 
“S” e, a seguir, aos Estados (MANFREDI, 2002, p. 193). 

 
 

É importante observar que o Sistema S construiu, no país, um discurso 

que auxiliou na dualidade estrutural do sistema de ensino, que determina a 

formação acadêmica aos que prosseguirem nos estudos, e a formação 

profissional, sem respaldo teórico, aos futuros ingressantes em atividades 

profissionais específicas. Essa separação contribuiu para a existência da 

manutenção, acentuação e aceitação do dualismo estrutural da educação; 

mesmo com democratização do país, nos anos de 1950, não foi superado, 

embora, nessa fase da vida política, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1961 garantisse flexibilidade entre os cursos profissionalizantes e 

o secundário.  

A fase ditatorial de 1964 fortaleceu o Sistema S via o desenvolvimento 

de uma educação tecnicista, com foco na formação dos trabalhadores 

necessários para a política econômica desenvolvimentista adotada pelo Estado 

naquela época. 
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 Com a fase de redemocratização nos anos de 1980, o debate sobre 

qual formação profissional o país adotaria se fez presente nos debates políticos 

da época, tendo, de um lado, os grupos que visam à defesa das ações até 

então desenvolvidas pelo Sistema S, e, do outro, os que compreendiam que o 

Estado deveria assumir a formação dos trabalhadores, garantindo aos 

educandos uma formação mais abrangente, com base nos fundamentos 

científicos, e não apenas na preparação para as necessidades imediatas do 

setor produtivo.  

Desse modo, a legislação da educação profissional terá como marca 

esse debate, e também as forças políticas que os representam, que serão 

tratadas no tópico seguinte. 

 
 

1.2- A formação para o trabalho no contexto ditatorial de 1964 

 
Para compreendermos a educação profissional na fase de ditatorial de 

1964, é importante destacar, mesmo que resumidamente,  alguns aspectos 

políticos fundamentais para o entendimento do período que antecede o Golpe 

Civil-militar de 1964. 

Em âmbito mundial, as décadas de 1950 e 1960 foram marcadas pela 

bipolaridade do mundo – entre os norte-americanos, defensores da vertente 

capitalista, e os soviéticos, que advogavam a construção de uma economia 

planificada – , pela Guerra Fria, que provocou uma disputa político-militar entre 

os Estados Unidos da América (EUA) e a União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS), e também pelo fortalecimento do discurso imperialista dos 

EUA sobre os países capitalistas periféricos. 

 O Brasil, na condição de país periférico no sistema capitalista, 

vivenciou, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, a derrubada da ditadura 

do Estado Novo (1937-1945) de Vargas, e iniciou a construção de uma 

proposta democrática no país, onde os questionamentos sobre qual o caminho 

político a ser adotado para superar o atraso econômico do país contou com 

uma expressiva mobilização popular e debates políticos. É nesse contexto, que 

diversas  propostas políticas se fizeram presentes, entre elas, os liberais, os 
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grupos desenvolvimentistas, que advogavam a defesa de um intervencionismo 

estatal, assim os que defendiam a estatização das empresas privadas. Essas 

perspectivas levaram à disputa entre projetos de sociedade com concepções 

opostas quanto à produção e distribuição da riqueza no país.  

A condição econômica brasileira e a proposta de Reformas de Base 

apresentada pelo presidente João Goulart, embora não representasse um 

governo socialista ou comunista, descontentaram as elites econômicas do país, 

em especial os grupos latifundiários que temiam um projeto de reforma agrária. 

Esses grupos,  com o apoio dos norte-americanos, difundiram o discurso do 

“perigo comunista” para destituir o Presidente da República.  

Assim, resumidamente, podemos afirmar que as elites econômicas 

brasileiras, ao se oporem às reformas sociais propostas por Goulart, 

encontraram, nos interesses imperialistas norte-americanos, a estratégia para 

manutenção de uma estrutura social baseada na exploração do latifúndio e do 

grande capital, que, com o período ditatorial de 1964, conforme afirmam Jr e 

Bittar (2008, p. 335), “[...] acelerou ainda mais a modernização do capitalismo e, 

por extensão, consolidou a sociedade urbano-industrial brasileira depois do 

chamado „milagre econômico‟”. 

A modernização da economia, destacada acima pelos autores, foi 

acompanhada de um aparato repressivo que destruiu a participação política 

vivida na fase de democratização do país, que oportunizou tanto o surgimento 

quanto o fortalecimento de debates, organizações de caráter popular e que 

tornaram o período, entre 1961 a 1964, “[...] um momento em que a luta de 

classes no Brasil alcançou um de seus momentos mais intensos, dinâmicos e 

significativos” (TOLEDO, 2004, p. 3).  

Para conter a oposição ao regime ditatorial, diversas foram as 

estratégias adotadas que violavam os direitos civis e políticos no país mediante 

os atos institucionais (AI‟s), editados pelos governos militares, com destaque 

para o AI-5, comumente apontado como o que mais atingiu os direitos políticos 

e civis no Brasil, visto que “O congresso foi fechado, suspenso o habeas 

corpus para crimes contra a segurança nacional, e todos os atos decorrentes 
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do AI-5 foram colocados fora da apreciação judicial” (CARVALHO, 2007, p. 

161-162).  

Desse modo, podemos afirmar que o golpe e as ações repressivas 

adotadas pelo Estado ditatorial de 1964 representaram “[...] um golpe contra a 

incipiente democracia política burguesa nascida em 1945, com a derrubada da 

ditadura do Estado Novo” (TOLEDO, 2004, p. 3) (grifo do autor). 

No que se refere ao contexto da educação, mais especificamente, a 

educação profissional, o Estado ditatorial realizou a reformulação dos ensinos 

de 1º e 2º graus a partir da vigência da Lei 5692/71, que preconizava a 

profissionalização compulsória desse último grau.  A referida legislação foi 

apresentada como tendo o objetivo de romper com a dualidade existente entre 

o ensino propedêutico e o profissional. Esse propósito se evidencia na 

mensagem apresentada ao Congresso Nacional pelo Presidente da República, 

Emílio Garrastazu Médici, na abertura da sessão legislativa, em 1974, quando 

declarou: 

 
Pela Lei nº 5.692, de agosto de 1971, não só se reformou a natureza 
da educação de 1º e 2º graus, como se garantiu a eliminação da 
prejudicial dicotomia de educação humanística e educação 
profissionalizante, a sondagem de vocações da criança, entre os 7 e 
14 anos na educação para a vida, e a terminalidade de nível de 2º 
grau e conseqüente preparação dos técnicos de nível médio, tão 
escassos no País (BRASIL, 1987, p. 423). 
 

 

O pronunciamento presidencial e uma leitura detalhada da Lei 5692/71 

nos permitem dialogar com as críticas realizadas por Germano (2005) à política 

de reformulação do 2º Grau. Seu caráter de profissionalização compulsória 

tinha uma “[...] visão utilitarista, imediatamente interessada da educação 

escolar, sob forte inspiração da „teoria do capital humano‟”1 (GERMANO, 2005, 

p. 176). 

A subordinação da educação aos interesses da produção pode ser 

evidenciada, também, na referida legislação, em seu Art 5º, § 2º, alínea „a‟, 

quando, ao tratar da formação especial do currículo, estabelece que “Terá o 

objetivo de sondagem de aptidões e iniciação para o trabalho, no ensino de 1º 

                                                           
1
 Desenvolvida pelo economista Theodore W. Schultz, membro da Universidade de Chicago, e 

Premio Nobel de Economia em 1979, é a teoria de que a educação é um investimento 
econômico e deve ser desenvolvida para atender aos interesses econômicos do mercado. 
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Grau, e de habilitação profissional no ensino de 2º Grau”. Essa vinculação 

continua presente na alínea „b‟, do mesmo parágrafo, quando define que a 

parte especial do currículo: 

 
Será fixada, quando se destine à iniciação e habilitação profissional, 
em consonância com as necessidades do mercado de trabalho local 
ou regional, à vista de levantamentos periodicamente renovados. 
 

A prerrogativa legal, vigente na época, atribuiu ao ensino de 1º Grau 

dois objetivos: a formação geral e a sondagem vocacional. Aquela era 

realizada nas séries iniciais desse nível de ensino, ou seja, 5ª e 6ª séries, e 

esta, nas duas últimas. Essa característica também esteve presente no 

discurso de Médice, antes mesmo da aprovação da Lei, em 1971, no 

Congresso Nacional, quando afirmou: 

 
A nova estrutura do ensino fundamental, segundo o projeto de lei a 
ser enviado em abril próximo ao Congresso Nacional, marcará a 
ruptura definitiva com a natureza do ensino de mera preparação 
geral, passando todas as crianças pelas oficinas de prática 
(eletricidade, motores, madeira, massas, agricultura, etc), a fim de 
despertar vocações e orientar a escolha da futura carreira 
profissionalizante (BRASIL, 1987, p. 411). 
 

 

A sondagem de aptidões, segundo Cunha e Góes (1985), eram 

inadequadas para a realidade do país, além de não terem contribuído para a 

formação profissional, pois a realidade era incompatível com o discurso oficial. 

Financiados com recursos do Acordo MEC-USAID2, os ginásios orientados 

para o trabalho (GOT) são apresentados como responsáveis por essa etapa, 

onde “[...] os alunos poderiam escolher entre dedicar-se às artes industriais, às 

técnicas agrícolas, às técnicas comerciais, à educação para o lar ou, ainda, ao 

aprofundamento dos estudos gerais” (CUNHA; GÓES, 1985, p. 62). No 

entanto, os autores afirmam que:  

 
As artes industriais ensinadas no GOT (ginásios orientados para o 
trabalho) não eram industriais. Eram, isto sim, artesanais: trabalho 
com madeira, metal, cerâmica e outros materiais, com os alunos 
utilizando ferramentas simples para cortar, dobrar, encaixar, unir, 

                                                           
2
 Acordo estabelecido entre o Ministério da Educação e Cultura e a United States Agency for 

Internacional Development. Entre 1964 e 1968, foram assinados diversos acordos com “a 
finalidade de diagnosticar e solucionar problemas da educação brasileira na linha do 
desenvolvimento internacional baseado no „capital humano‟‟‟( HILSDORF, 2011, p. 124). 
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polir, e coisas assim, para produzir pequenas peças (CUNHA;  
GÓES, 1985, p. 63). 
 

A afirmativa acima é corroborada por Germano (2005), que adverte que 

a política educativa de profissionalização proposta pela Lei 5692/71 fracassou 

pela incompatibilidade com as exigências da economia capitalista que requeria 

um trabalhador com “[...] formação matemática, língua e ciência” (GERMANO, 

2005, p. 185).  

Entre outras críticas realizadas ao caráter compulsório da 

profissionalização do 2º grau, está o objetivo de reduzir a pressão sobre o 

ensino superior, deslocando os jovens para o mercado de trabalho. Sobre essa 

questão, Cunha e Goes (1985) explicam que a busca pelos cursos superiores 

gratuitos crescia no país, desde 1940, devido ao crescimento dos setores 

público e privado no país, e que a existência dos excedentes levava a 

reivindicação pelo aumento de vagas nas universidades públicas. Essa 

percepção é ratificada por Romanelli (1995) por compreender que o objetivo da 

profissionalização compulsória era o “[...] desvio da demanda da escola 

superior” (ROMANELLI, 1995, p. 234). 

Germano (2005) aponta, ainda, como fatores fundamentais para o 

fracasso da proposta de profissionalização da ditadura: a falta de investimento 

e manutenção das escolas profissionalizantes; e a resistência tanto da classe 

média quanto das escolas particulares à profissionalização.  

No que se refere à resistência à proposta profissionalizante, Germano 

(2005) frisa que a tentativa de conter a demanda do ensino superior não se 

concretizou plenamente, uma vez que a classe média continuou almejando o 

ensino superior, e encontrou, nas escolas privadas, o caminho para alcançar 

esse objetivo. Sobre essa questão, Cunha e Góes (1985) esclarecem como as 

instituições privadas de ensino agiram para garantir a preparação de seus 

alunos para os exames vestibulares através da oferta de cursos 

“profissionalizantes” conforme o curso desejado no ensino superior.  

Desse modo, de acordo com os autores, surgiram diversas 

profissionalizações técnicas que burlavam a legislação ao direcionar os 

currículos dos cursos à área que o candidato iria prestar vestibular, como 

exemplificam abaixo: 
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[...] no curso de técnico de “análises clínicas” o currículo das turmas 
era orientado para o vestibular de medicina; “tradutor-interpréte”, para 
os de letras; “mecânica”, para os de engenharia, e outras “soluções” 
dessa ordem (CUNHA; GÓES, 1985, p. 67-68).  
 

Os fatores acima destacados, segundo Germano (2005), levaram à 

revogação da obrigatoriedade da profissionalização através da Lei 7.044/82.  

Desde então, a formação profissional ficou restrita praticamente às instituições 

especializadas, com destaque para as Escolas Técnicas Federais.  

A herança deixada pelo período ditatorial, quanto à educação, 

confirmam as críticas acima destacadas, pois os dados estatísticos do 

MEC/INEP, dos anos de 1980, referentes tanto as taxas de acesso quanto de 

sucesso escolar, demonstram os desafios educacionais a serem superados, 

como explicitam as taxas de escolarização na tabela a seguir.  

 
Tabela 1 - Ensino Médio e as taxas de escolaridade líquida e bruta

3
 no Brasil  

1970 a 1980 (%) 

 
ANO 

1º Grau 2º Grau 

Taxa líquida Taxa bruta Taxa líquida Taxa bruta 

1970 67 81 10 30 

1980 80 98 14 20 

Fonte: IBGE- Censos 1970 e 1980. 
 

Embora os percentuais acima sinalizem um crescimento nas taxas de 

escolarização do 1º e 2º graus,  a repetência e a evasão no 1º grau ainda eram 

expressivas, nos anos 1980, com percentuais de 36% e 7%, respectivamente. 

Em outras palavras, 43% dos educandos que cursavam o 1º grau não 

obtiveram sucesso escolar naquela década.  

Outro dado importante, é quanto a distorção série-idade no 1º grau, visto 

que, conforme levantamento do MEC/Inep, 76,2% dos estudantes estavam fora 

da série prevista para a sua faixa etária no referido grau no mesmo período. 

Essa situação torna-se compreensível diante do crescimento da repetência na 

1ª série, que passou de 24%, nos anos de 1970, para 30% em 1980. Quanto 

ao 2º grau, manteve-se a mesma problemática com 31% de reprovação  e 

desistência de  9% dos estudantes ao final da ditadura. 

                                                           
3
 A taxa de escolarização líquida é o resultado da divisão do total de pessoas na faixa etária de 

15 a 17 anos, matriculadas no ensino médio pela população total dessa mesma faixa de idade. 
A taxa de escolarização bruta é o total de pessoas matriculadas no ensino médio dividido pela 
população total da faixa etária de 15 a 17 anos. 
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Ainda que as causas dos percentuais acima destacados não constituíam 

nosso objetivo deste texto, é importante ressaltar que eles podem ser 

compreendidos diante da ausência de docentes e da infra-estrutura das 

escolas que resultaram em salas multiseriadas, com número excessivo de 

aluno, entre outros problemas, que não podem ser desconsiderados diante das 

taxas de insucesso escolar do período. 

Diante do exposto, destacamos ainda que a profissionalização 

compulsória preconizada pela Lei 5692/71 não rompeu com a dualidade do 

sistema educativo. Ao contrário, reforçou a lógica elitista da educação 

brasileira, que destina aos filhos dos trabalhadores a formação para o trabalho, 

e, às elites, o acesso ao Ensino Superior. Podemos afirmar ainda que, no 

período, foi construído um processo de desqualificação da escola pública, 

diante dos percentuais de insucesso acima apresentados, além do crescimento 

das instituições privadas de ensino, como se pode visualizar mediante os 

números das matrículas do 2º grau no período de 1971 a 1980 apresentados 

na tabela abaixo. 

 
Tabela 2 - Matrícula total no 2º grau e porcentagem no ensino particular - Brasil  

1971 a 1980 

Ano Total Privada 

Nº Nº % 

1971 1.119.421 487.048 43,5 

1980 2.189.182 1.310.921 46,5 

   Fonte: MEC/Inep/SEEC 

 
Os resultados acima nos permitem dizer o quanto eram urgentes os 

debates sobre as escolhas a serem realizadas no desenvolvimento da 

educação no período de redemocratização do país. Em outras palavras, a 

política educacional optaria pelo fortalecimento da esfera pública ou da 

tendência de crescimento do setor privado de ensino, como demonstrado 

acima. 
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1.3- A educação profissional na  redemocratização: a Constituição Federal 

de 1988 e a LDB/96 

 
A década de 1980 foi marcada pelos debates acerca do retorno à 

democracia. A mobilização popular em todo país levou à instalação da 

Assembleia Nacional Constituinte em 1986, quando a sociedade civil 

organizada mobilizou-se pelo reconhecimento da educação enquanto um 

direito social de todos, devendo ser, na nova carta constitucional, uma 

educação pública, laica, democrática e gratuita. 

Nesse cenário, ocorreram fortes debates acerca dos preceitos 

constitucionais da era de redemocratização, e dois grupos políticos se fizeram 

presentes nesse momento. O primeiro, representado por uma ala mais 

conservadora, defendia a abertura da economia ao capital internacional por 

compreender que a solução para a crise econômica vivida pelo país naquele 

período seria resolvida com o fim da intervenção estatal e a ampliação do 

mercado, permitindo-se a entrada de produtos estrangeiros, em especial os de 

tecnologia avançada. O segundo, com uma visão mais progressista, pleiteava a 

ampliação do mercado e do consumo internos, objetivando que os grupos 

economicamente desfavorecidos fossem incluídos favoravelmente na vida 

econômica do país, através da presença contínua do Estado no 

desenvolvimento das políticas sociais.  

Essa disputa, no que se refere à educação, se evidenciou diante de dois 

projetos distintos:  um, que advogava a garantia ao acesso à educação pública 

como um direito de todos; e outro, que defendia a redução do papel do público, 

transformando a educação em mera oferta de serviços. Essas duas vertentes 

estiveram presentes na construção das duas principais legislações 

educacionais da fase democrática: a Constituição Federal de 1988 e a Lei 

9394/96, as quais expressam a correlação de forças presentes nesse contexto 

e que resultaram em uma legislação que apresenta elementos  de 

conservação, assim como  de mudança.  

Podemos afirmar que, entre conservação e mudança, a educação, na 

Constituição Federal de 1988, apresenta conquistas significativas nesse 

período, tais como o previsto no Art. 208 sobre “a oferta de ensino noturno 
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regular” e a garantia do “ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive 

para os que não tiveram acesso na idade própria”.  É importante ressaltar que 

essas foram conquistas da sociedade civil, em especial do Fórum Nacional da 

Educação na Constituinte em Defesa do Ensino Público e Gratuito. 

As propostas da ala conservadora, do mesmo modo, se fizeram 

presentes na referida legislação, haja vista a coexistência de instituições 

públicas e privadas e a possibilidade de repasse de recursos financeiros do 

Estado  para entidades não-estatais de ensino, conforme previsto no Artigo 213 

da Constituição, que determina que “os recursos públicos serão destinados às 

escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais 

ou filantrópicas”. O referido artigo garantiu, ainda, o repasse de recursos 

públicos ao setor privado mediante a concessão de bolsas de estudos aos 

estudantes carentes quando não existisse a oferta pública de educação. Essa 

determinação legal consolidou o financiamento estudantil em instituições 

privadas de ensino. 

  No que tange à educação profissional, o período que precede a 

Assembléia Constituinte se tornou o palco dos debates sobre “alternativas de 

formação profissional, seus nexos com a educação geral, a perspectiva de uma 

formação mais abrangente, criadora e crítica” (MACHADO, 2008, p. 10), 

garantindo a vinculação da educação à prática social.  

A defesa de uma formação profissional oposta à realizada pelos 

governos ditatoriais se fundamenta no argumento de que os educandos que 

cursam o ensino profissionalizante têm direito à formação geral básica e não 

apenas à preparação técnica.  

Surgia, assim, o debate entre os defensores de um currículo integrado 

em instituições públicas, e os grupos favoráveis à expansão do mercado 

educacional mediante uma formação profissional articulada à educação básica. 

Desse modo, na constituinte, se fizerem presentes duas forças sociais com 

interesses opostos: a primeira, que defendia a presença da classe trabalhadora 

no cenário político de forma participativa no acompanhamento das ações do 

Estado; e a outra, que desejava o fortalecimento do setor educativo privado, 
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onde o poder estatal participaria na elaboração do aparato legal necessário 

para o funcionamento das escolas privadas. 

A educação profissional não foi explicitamente anunciada no texto 

constitucional de 1988. Todavia, a Constituição, ao apresentar a “linguagem do 

direito trazida dos movimentos de defesa dos direitos humanos” (MACHADO, 

2008, p. 6), os quais reconhecem o trabalho como um direito social, insere, do 

mesmo modo, a formação profissional como uma nova garantia dos cidadãos 

brasileiros.  

A formação do trabalho enquanto um direito se faz presente, também, no 

Artigo 205 da Constituição Federal de 1988, ao determinar que: 

 
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

 

O compromisso constitucional com a formação para o trabalho se 

encontra igualmente no Art. 214 da Constituição Federal de 1988, que 

determina que o papel do Plano Nacional de Educação diz respeito:  

 
[...] à promoção do desenvolvimento do ensino em seus diversos 
níveis, levando à erradicação do analfabetismo; à universalização do 
atendimento escolar; à melhoria da qualidade do ensino; à formação 
para o trabalho e à promoção humanística, científica e tecnológica do 
País. 
 

O reconhecimento da educação enquanto um direito social e os debates 

sobre como essa garantia se efetivaria compõem o aparato legal específico 

acerca da educação profissional, através da Lei 9394/96 (LDB/86), do Decreto 

Lei nº 2208/97 de 17 de abril de 1997 e do Decreto Lei nº 5154/04, que 

abordaremos a seguir. 

A vitória política dos grupos que defendiam a abertura da economia 

brasileira ao capital externo se efetivou no Brasil a partir dos primeiros pleitos 

diretos para presidente. Inicialmente, com a eleição de Fernando Collor de 

Mello, em 1989, e, posteriormente, com o governo de Fernando Henrique 

Cardoso (FHC), no período de 1995 a 2002. Durante o governo Collor, foi-se 

construindo um discurso acerca da educação, o qual atribuía a ela tanto o 

papel de resgate da dívida social, quanto de instrumento de ampliação da 
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competitividade produtiva do país. Esse último aspecto era justificado como 

necessário para garantir a inserção do Brasil no cenário capitalista avançado, e 

também contribuiu com a política de reforma do Estado, que, devido ao 

impeachment de Collor em 1992, só foi efetivada por FHC a partir de 1995, que 

corresponde ao discurso de modernização da gestão pública e do processo de 

inserção no mundo globalizado. Para que isso ocorresse, foi necessária a 

realização de diversas reformas que visavam  garantir um modelo gerencial na 

administração pública. 

A Reforma de Estado realizada por FHC foi sustentada nos seguintes 

princípios: eficiência, eficácia, produtividade e redução de custos. A eficiência 

ocorreria diante da realização correta das atividades. Já a eficácia era 

garantida com o alcance dos resultados esperados. A produtividade consistia 

no grande elemento de contraposição ao discurso de ineficiência do serviço 

público. Por fim, a redução dos custos com o serviço público, que pode ser 

compreendida diante da onda de privatização das estatais brasileiras e pela 

terceirização dos serviços públicos ocorridas naquele momento. 

É importante ressaltar que as propostas apresentadas de Reforma do 

Estado na gestão FHC compõem o novo modelo de gestão do capitalismo em 

âmbito internacional, ou seja, elas acompanham uma tendência que se 

efetivara anteriormente em outros países do mundo, como a Inglaterra da era 

Thatcher e o Chile de Pinochet. 

Assim, podemos afirmar que a adequação do Brasil ao novo modelo de 

desenvolvimento capitalista exigia um conjunto de medidas legais para regular 

as políticas públicas, e, nesse contexto, que a Lei 9394/96 foi implementada 

também a partir do embate entre duas vertentes políticas: os publicistas e os 

privatistas. Aquela, defendendo novamente a noção de que o financiamento da 

educação deveria ser exclusivamente para as instituições públicas, e esta, 

apoiando a proposta de que os investimentos públicos se fizessem presentes, 

também, no mercado privado de ensino.  

Nesse contexto, o projeto para educação defendido pelos educadores e 

pela sociedade civil organizada se opunha à proposta apresentada pelo 

governo, e foi gradativamente sendo combatido mediante: 
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[...] o infindável processo de tramitação da LDB e as centenas de 
emendas e destaques feitos pelos parlamentares da base do 
governo, [que,] em verdade, eram uma estratégia para ganhar tempo 
e ir implantando a reforma educacional por decretos e outras medidas 
(FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p. 9). 

Dessa forma, a aprovação da LDB/96 representa, em nossa 

compreensão, a vitória da concepção de educação dos grupos hegemônicos e  

de um movimento de reformas na educação brasileira, que, no caso específico 

da educação profissional, tomou corpo com o decreto nº 2208/97 e o PROEP, 

como trataremos a seguir.  

No que se refere à educação profissional na LDB/96, sua organização é 

definida em quatro artigos (39 ao 42). Porém, nos incisos 2º e 4º do Artigo 36, 

que tratam da finalidade do ensino médio, a formação profissional se faz 

presente, visto que o referido artigo define como finalidade dessa etapa da 

educação básica a formação geral do aluno, podendo, também, ocorrer a 

preparação para o exercício de profissões técnicas. Dessa forma, pode-se 

dizer que “o ensino médio continua mantendo o caráter de educação geral, 

com possibilidades de oferecer a profissionalização, que fica por indicativos e 

não por regulamentação na presente lei” (BRITO, 1997, p. 124). 

Para Brito (1997), o Capítulo III da LDB/96, ao tratar da educação 

profissional, não trata, de modo claro, de questões fundamentais, tais como a 

definição dessa modalidade de ensino e a quem cabe a responsabilidade pelo 

desenvolvimento da educação profissional. Essa compreensão também é 

compartilhada por Saviani (1999) quando afirma que “esse capítulo parece 

mais uma carta de intenções do que um documento legal, já que não define 

instâncias, competências e  responsabilidades” (SAVIANI, 1999, p. 216). O 

autor critica, ainda, a postura do Ministério da Educação e Cultura (MEC) no 

que diz respeito às escolas técnicas, as quais, para ele, representam:  

 
[...] a experiência mais bem-sucedida de organização do nível médio 
a qual contem os germens de uma concepção que articula formação 
geral de base científica com o trabalho produtivo, de onde poderia se 
originar um novo modelo de ensino médio unificado e suscetível de 
ser generalizado para todo o país (SAVIANI, 1999, p. 216). 
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Para Saviani (1999), nesse período, a educação em âmbito geral e não 

apenas a formação profissional entrou em consonância com os interesses do 

mercado e sua consequente busca por eficiência, eficácia e produtividade.  

Kuenzer (1997) reforça esse entendimento por compreender que a educação 

profissional tornou-se parte de um “[...] sólido e articulado conjunto de políticas 

públicas que caracterizam a fase neoliberal do Estado brasileiro nesta etapa de 

desenvolvimento” (KUENZER,1997, p. 67). 

 Kuenzer (1997) argumenta que, nesse período, se difunde a 

interpretação de que, diante da inexistência de recursos para atender a todos, 

é necessário realizar uma distribuição equitativa. Essa concepção rompe com o 

princípio de igualdade preconizado pela Constituição de 1988 em seu Artigo 

205, que assegura a educação como direito de todos e dever do Estado. A 

defesa da equidade rompe com esse princípio, pois redefine o papel do Estado 

ao limitar a sua ação ao gerenciamento das políticas, não respondendo pela 

execução delas. 

O Decreto nº 2.208/97, de 17 de abril de 1997, regulamentou o 

parágrafo 2º do Artigo 36, seção IV do Capítulo II e os Artigos 39 a 42 do 

capítulo III da LDB/96, e se tornou o principal instrumento jurídico da educação 

profissional por sete anos, quando foi revogado. 

O Artigo I do referido decreto define como objetivos da educação 

profissional: a transição entre a escola e o mundo do trabalho; a formação de 

profissionais de nível técnico e superior; o aperfeiçoamento dos trabalhadores; 

e qualificação de jovens e adultos para o trabalho, independentemente do seu 

nível de escolaridade. É possível perceber, nos objetivos atribuídos à educação 

profissional, o completo rompimento com a concepção de educação integral 

apresentada pelos grupos progressistas, que defendiam a integração entre a 

formação técnica e a educação básica. Outro aspecto que evidencia essa 

ruptura é o Artigo 2  do decreto, que estabelecia que: 

 
A educação profissional será desenvolvida em articulação com o 
ensino regular ou em modalidades que contemplem estratégias de 
educação continuada, podendo ser realizada em escolas do ensino 
regular, em instituições especializadas ou nos ambientes de trabalho. 
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O rompimento definitivo com as propostas da sociedade civil se 

expressa na criação de três níveis para a educação profissional: o básico, o 

técnico e o tecnológico.  O Art. 4º do decreto em questão definia o nível básico 

como uma 

[...] modalidade de educação não-formal e de duração variável, 
destinada a proporcionar ao cidadão trabalhador conhecimentos que 
lhe permitam reprofissionalizar-se, qualificar-se e atualizar-se para o 
exercício de funções demandadas pelo mundo do trabalho, 
compatíveis com a complexidade tecnológica do trabalho, o seu grau 
de conhecimento técnico e o nível de escolaridade do aluno, não 
estando sujeita à regulamentação curricular. 

 
 

O decreto determinou, também, que tanto as instituições públicas de 

ensino quanto as privadas – essas desde que recebessem apoio financeiro do 

Poder Público – que atuassem com educação profissional teriam a 

responsabilidade de oferecer cursos no nível básico da educação profissional 

para alunos das redes públicas e privadas de educação básica, assim como 

aos trabalhadores com qualquer nível de escolaridade, e fornecer certificado de 

qualificação profissional. 

Podemos afirmar que o Decreto 2.208/97, em seu 4º artigo, expressa as 

exigências competitivas que se encontram nas entrelinhas do discurso acerca 

da empregabilidade, além de demonstrar o afastamento do Estado na 

responsabilidade do aumento da escolarização dos grupos economicamente 

mais desfavorecidos, visto que esses cursos eram voltados para formação de 

doceiras, padeiros, auxiliares de diversos serviços, nos quais a qualificação 

profissional era desvinculada de conhecimentos básicos tais como operações 

matemáticas, noções elementares de química e física, entre outros, e que são 

essenciais à inserção no mundo do trabalho.  

A educação de nível técnico, por sua vez, foi a que sofreu os maiores 

impactos com o Decreto 2.208/97, e, segundo Shiroma (2000), revelou, mais 

nitidamente, a vinculação do Governo Federal da época com as propostas dos 

organismos internacionais, em especial as orientações econômicas da 
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CEPAL4, no documento Transformação Produtiva com equidade5, que difundia 

a necessidade de: 

[...] reformas nos sistemas educativos para adequá-los a ofertar os 
conhecimentos e habilidades específicas requeridas pelo sistema 
produtivo. Eram elas: versatilidade, capacidade de inovação, 
comunicação, motivação, destrezas básicas, flexibilidade para 
adaptar-se a novas tarefas e habilidades como cálculo, ordenamento 
de prioridades e clareza na exposição, que deveriam ser construídas 
na educação básica (SHIROMA, 2000, p. 63). 
 

Ainda de acordo com Shiroma (2000), a CEPAL, juntamente com a 

UNESCO, em 1992, publica o documento Educação e conhecimento, no qual 

apresenta as diretrizes para a vinculação entre educação e desenvolvimento 

econômico na América Latina e Caribe. Segundo a autora, a proposta defendia 

um desenvolvimento baseado nos princípios da equidade social, ou seja, as 

instituições não coadunavam com a noção de igualdade para todos, e 

advogavam pelo princípio da igualdade de oportunidades6. No campo 

educativo, essa proposta se traduzia na defesa de oportunidade de ingresso, a 

qual se vincula à vertente que defendia uma formação profissional mais rápida 

para atender às exigências produtivas.  

As críticas acima apontadas são refutadas por Cláudio de Moura 

Castro7, por compreender que as escolas técnicas ofereciam gratuitamente 

formação para o trabalho aos filhos da elite, os quais não estavam interessados 

em ingressar no mercado de trabalho; ao contrário, desejavam prosseguir os 

estudos na universidade, mas que, nessas instituições, encontraram a  

possibilidade de cursar uma escola pública de qualidade e que, por essa razão, 

elevava a busca pelos cursos ofertados nas escolas técnica, o que dificultava o 

ingresso dos alunos oriundos de escolas públicas, pois não conseguiam 
                                                           

4
CEPAL- Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe  foi criada em 25 de fevereiro 

de 1948, pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC), e tem sua sede 
em Santiago, Chile. A CEPAL é uma das cinco comissões econômicas regionais das Nações 
Unidas (ONU). Foi criada para monitorar as políticas direcionadas à promoção do 
desenvolvimento econômico da região latino-americana, assessorar as ações encaminhadas 
para sua promoção e contribuir para reforçar as relações econômicas dos países da área. 
5
 Proposta de desenvolvimento capitalista para a América Latina e o Caribe apresentada, em 

1990, pela CEPAL.  
6
 Para John Rawls, a igualdade de oportunidades se efetiva quando todos têm acesso ao 

menos aos bens básicos. O autor afirma que a desigualdade será aceitável desde que garanta 
a todos a chance de competição justa, de modo que todos possam ascender conforme a sua 
capacidade. 
7
 Assessor de Paulo Renato de Souza, o Ministro da Educação do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso. 
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competir com os egressos das escolas particulares no momento do exame de 

seleção para ingresso nas escolas técnicas federais. 

Para Castro (2005), o modelo de ensino profissional técnico anterior ao 

Decreto 2.208/97 retirava a chance de formação para o trabalho dos que 

buscavam exclusivamente a formação profissional e, assim, as escolas 

técnicas acabavam não cumprindo sua missão que era “[...] prover de técnicos 

a indústria” (CASTRO, 2005, p. 164). Essa compreensão é corroborada por 

Durhan (2010) quando afirma que a formação acadêmica e técnica oferecida 

pelas escolas técnicas:  

 
[...] em lugar de formar trabalhadores e técnicos altamente qualificados 
e bem remunerados para atender às novas necessidades do mercado 
de trabalho, transformaram-se em cursos pré-vestibulares, atendendo a 
uma minoria privilegiada (DURHAN, 2010, p. 171). 
 

As afirmativas acima colaboraram para a construção de um consenso 

acerca das qualidades do setor privado e da ineficiência do Estado, com a 

alegação de que o alto custo das escolas técnicas, além de atender somente 

às elites, como já apontado anteriormente, não seguia a tendência mundial de 

ofertar “[...] capacitação para o emprego em centros especializados de 

treinamento, que não estão relacionados à escola acadêmica e não oferecem 

grau acadêmico” (CASTRO, 2005, p. 155). 

É com essa compreensão que ocorreu a separação entre ensino médio 

e técnico através da regulamentação feita pelo artigo 5º artigo do Decreto 

2.208/97, que determinou que “A educação profissional de nível técnico terá 

organização curricular própria e independente do ensino médio, podendo ser 

oferecida de forma concomitante ou sequencial a este”. 

É importante ressaltar que as determinações legais do Decreto 2.208/97, 

no que se refere ao ensino técnico, representaram muito mais do que a 

impossibilidade de integração entre ensino médio e profissional, e foram, 

também, consoante Savianni (1999), um retrocesso na legislação educacional, 

uma vez que significaram a manutenção da dualidade de sistemas.  

Castro (2005) refuta as críticas apontadas acima e  defende a separação 

entre formação geral e técnica, a partir dos seguintes argumentos: 
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[...] um bom ensino acadêmico é uma combinação da teoria e de 
suas aplicações. Os alunos devem praticar a aplicação da teoria 
como parte do processo do aprendizado. O bom ensino não precisa 
de uma meta paralela de capacitação para o emprego para ter 
credibilidade e ser útil. Usar as mãos é uma boa forma de aprender 
sobre o mundo – que inclui todo tipo de teoria. De fato, já se disse 
que a teoria vem através das mãos. Mas para os projetos práticos 
bastam laboratórios e oficinas simples. E isso é muito diferente de 
capacitação para o emprego ou contato íntimo com o mundo do 
trabalho (CASTRO, 2005, p. 166). 
 

Compreendemos que as explicações acima apresentadas são a 

expressão da organização da sociedade de classes, os quais, no cenário 

capitalista atual, são apresentados como uma defesa da igualdade e da justiça 

social. No entanto, compreendemos que eles ocultam a definição do lugar 

social a ser ocupado por cada sujeito, não apenas no setor produtivo, mas 

também nas diversas dimensões da vida social.  

A eliminação da formação acadêmica se fez presente no último nível da 

educação profissional, no caso, o tecnológico, que, embora se tratasse de um 

curso superior destinado tanto aos egressos do ensino médio quanto do curso 

técnico, é defendido por Castro (2005) como necessário ao processo de 

adequação do país, sendo necessária uma hierarquia entre os cursos. Para 

explicar esse processo, o autor usa a analogia da escada, a qual ele define 

como teoria da escada, e que consiste na compreensão de que: 

 
[...] precisamos de uma escada composta de cursos diferentes, em 
que cada degrau leva um pouco mais de tempo que o anterior, sem 
nenhum espaço grande entre um e o próximo. Os ofícios mais 
complexos são ensinados nos degraus mais altos da escada, que 
requerem períodos de estudo mais prolongados (CASTRO, 2005, p. 
171). 
 

A analogia apresentada pelo autor aponta para o seu alinhamento 

teórico ao princípio de desigualdade justa, defendido por John Rawls (2010), ou 

seja, a sociedade necessita da desigualdade. Todavia, ela só pode existir se 

não for fruto da negação de direitos, ou seja, desde que  não impossibilite o 

acesso mínimo aos bens ofertados pela sociedade. 

Diante do exposto, podemos afirmar que o Decreto 2208/97 expressou o 

triunfo das forças conservadoras do capital nacional presentes desde a 

tramitação da LDB/96, em 1988, que se opunham à oferta de uma educação 

pública e gratuita, em todos os níveis, por meio de um sistema nacional 
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mantido pelo poder público, além da oposição às propostas de integração 

curricular que visavam à garantia de um processo formativo que garantisse a 

formação geral, assim como a profissional.  

A vitória dos grupos conservadores se fortaleceu com o Programa de 

Reforma da Educação Profissional (PROEP) criado em 10 de setembro de 

1997 através Portaria nº 1.005. O PROEP foi apresentado como um programa 

que objetivava a modernização e a expansão do sistema da Educação 

Profissional. O referido programa, ao encontrar-se no contexto político dos 

anos de 1990, é avaliado pelos críticos da proposta educativa para o ensino 

profissional como um meio que: 

 
[...] induziu e incentivou a constituição de um mercado privado de 
educação profissional, contando inclusive com recursos públicos, ao 
mesmo tempo em que, na esfera educacional pública, verificaram-se 
processos complexos e diversificados de mudanças na oferta 
(GUIMARÃES; SILVA, 2010, p. 246).  
 

Moura (2010, p. 72) complementa a reflexão, ressaltando que a reforma 

da educação profissional faz “[...] parte do projeto de privatização do Estado 

brasileiro em atendimento à política neoliberal, determinada desde os países 

hegemônicos de capitalismo avançado e das grandes corporações 

transnacionais”. O autor compreende também que:  

 
Todo esse contexto do final dos anos de 1990 produziu efeitos graves 
sobre a educação brasileira em todos os níveis. No que se refere à 
educação básica, a síntese é a explicitação da dualidade entre ensino 
médio e a educação profissional e todas as consequências que isso 
representa (MOURA, 2010, p. 73). 

  

Por outro lado, os defensores da proposta de reformulação da educação 

profissional admitem as influências dos organismos internacionais, em especial 

do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no desenvolvimento da 

educação profissional do período, a partir do estabelecimento de condições 

para a concessão de empréstimos. Segundo Castro (2005), entre as 

recomendações do BID para o Estado brasileiro, estava a separação dos 

segmentos acadêmico e técnico nos cursos profissionais em nível secundário, 

sendo que “[...] o fator decisivo para fazer eclodir uma mudança foi a 

possibilidade de um empréstimo de 250 milhões de dólares do BID” (CASTRO, 

2005, p. 162). 
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Diferentemente dos críticos dos empréstimos do BID que compreendem 

que esses recursos representam a subjugação aos interesses dos países de 

capitalismo central, o autor defende que os pré-requisitos dos empréstimos 

bancários multilaterais têm, também, aspectos positivos, e aponta o PROEP 

como “[...] um caso bastante benigno de condicionalidades, sendo usada para 

aligeirar uma reforma” (CASTRO, 2005, p. 162), pois, em sua perspectiva, 

contribuiu para romper com o elitismo existente nas escolas técnicas, restando 

ao Estado a construção do aparato legal necessário para a concretização da 

proposta. 

No processo de continuidade de reforma da educação profissional, 

ocorreu, em 1999, a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional de Nível Técnico (DCNEP), as quais deveriam nortear 

as ações voltadas para essa modalidade de ensino. De acordo com Ciavatta e 

Ramos (2012), as DCNEP foram baseadas no conceito de competência, e 

realizaram uma releitura dos quatro pilares da educação apresentados no 

Relatório Jacques Delors, lançado em 1998, e que teve origem no Relatório 

Internacional sobre Educação para o Século XXI, no qual a “[...] finalidade da 

educação contemporânea seria a formação de personalidades flexíveis para a 

adaptação à realidade instável e incerta” (CIAVATTA; RAMOS, 2012, p. 17).  

As DCNEP‟s, segundo Castro e Tiezzi (2005), devem ser 

compreendidas dentro do contexto de formulação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio, que tiveram os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio como princípio, e que, portanto, reafirmavam a 

noção da educação profissional como complementar à educação básica.  

Para os defensores dessa proposta, “o ensino médio deveria apontar 

tanto para a inserção dos jovens no mercado de trabalho quanto para o 

prosseguimento dos estudos” (CASTRO; TIEZZI, 2005, p. 131). E 

complementam: “para cumprir essa finalidade, a reforma pautou-se pela ênfase 

na contextualização da aprendizagem e pertinência dos conteúdos e 

competências a serem desenvolvidos pela escola” (CASTRO; TIEZZI, 2005, p. 

131). 
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Os argumentos acima são apontados por Castro e Tiezzi (2005) como 

fundamentais no processo de reforma da educação profissional, pois os 

Parâmetros Nacionais Curriculares, na perspectiva dos autores, ao se 

constituírem em uma referência comum para o país, embora adaptável às 

diferentes particularidades, contribuíram para preparar os educandos para o 

cenário produtivo atual, e também para: 

 
[...] gerar um modelo capaz de dar conta das competências cognitivas 
necessárias para seguir aprendendo, conviver, produzir e definir uma 
identidade própria. Como muitas profissões poderão deixar de existir 
nos próximos anos, e muitas outras poderão ser criadas, é preciso 
desenvolver flexibilidade, criatividade, polivalência, capacidade de 
aprendizagem contínua (CASTRO; TIEZZI, 2005, p. 131). 
 

Defender os conceitos de flexibilidade e polivalência, destacados como 

essenciais para o perfil do novo trabalhador, aponta para a defesa da 

adequação do trabalhador requerido para o novo cenário de organização do 

capital, além de difundir um senso comum acerca das novas exigências 

requeridas na formação dos estudantes que sustentaram a proposta de 

reforma do ensino profissional, assim como de limitar a responsabilidade pela 

inserção no mundo do trabalho aos sujeitos mediante uma análise 

individualizada da questão.  

Os apontamentos acima, quando articulados aos dados oficiais do 

Censo da Educação Profissional de 1999, nos permitem afirmar que a reforma 

proposta resultou mais do que na separação da formação geral e técnica na 

educação profissional; ela gerou uma expansão do setor privado em detrimento 

do público, como se evidencia na tabela abaixo, a qual apresenta o número de 

instituições por dependência administrativa, quantidade de cursos e suas 

respectivas matrículas.  

 
Tabela 3 - Brasil: Educação Profissional de Nível Técnico (1999) 

DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA 

Nº de 
instituições % CURSOS % MATRÍCULAS % 

FEDERAL 120 6 594 11,8 101.001 14,1 
ESTADUAL 689 32 1448 28,9 265.772 37,1 
MUNICIPAL 152 7 268 5,3 37.150 5,2 
PRIVADA* 1255 61 2708 54 312.729 43,9 
TOTAL 2216 100 5018 100 716.652 100 
*Inclui o Sistema S 
Fonte: MEC/INEP/SEEC 
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Os dados acima demonstram a predominância do setor privado na oferta 

do ensino profissional de nível médio, a qual, em nosso entendimento, 

expressa a tendência, que se consolidava na época, de privilegiar o mercado, o 

que, no entanto,  não anulou as contribuições da esfera estatal, uma vez que, 

mesmo diante de um número de 961 instituições públicas contra 1255 privadas, 

o número de cursos ofertados pela primeira é quase equivalente  a segunda. 

Em outras palavras, do total de 5018 cursos, 2310 encontram-se na esfera 

pública, e 2708, na rede privada de ensino. Outro aspecto importante a 

destacar é quanto ao total de matrículas: 403 923 na rede pública contra 312 

729 no setor privado. 

Os números do Censo da Educação Profissional de 1999 revelam, 

ainda, o nº de 2.034 instituições que atuavam no nível básico dessa 

modalidade de ensino, com 2 milhões de estudantes, distribuídos entre 33 mil 

cursos. O crescimento desse nível da educação profissional nos permite 

afirmar que as ações desenvolvidas pelo Estado nesse período não 

estimularam a escolarização dos trabalhadores, uma vez que o nível básico 

não requer escolarização, e nos permite, também, conferir o certificado de 

qualificação profissional para atender as situações emergenciais do mercado 

de trabalho, sendo oferecido por instituições como programa de qualificação, 

profissionalização e reprofissionalização. Assim, compreendemos que o nível 

básico contribui apenas para fortalecer o discurso de empregabilidade e de 

responsabilização individual na busca por trabalho, além de representar um 

expressivo crescimento da oferta privada, como se evidencia nos percentuais 

abaixo. 

 

Tabela 4 -  Matrículas por níveis da Educação profissional segundo dependência 
administrativa 1999 (%) 

Dependência 
Administrativa 

Total 
% 

Nível 

Básico Técnico Tecnológico 

Pública 25 13,4 56,4 39,1 

Federal 6,4 3,6 14,1 10,7 

Estadual 14,5 5,9 37,2 27,3 

Municipal 4,1 3,9 5,2 1,0 

Privada 75,0 86,6 43,6 60,9 

Fonte: MEC/Inep 
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A tendência de crescimento das instituições privadas de ensino 

profissional foi uma marca da gestão FHC, que encerrou seu governo, em 

2002, com um total de matrículas de 392.708 no setor privado, sendo mantida 

nos anos de 2003 e 2004 com um total de inscritos de 342.982 e 392.702, 

respectivamente.  

O compromisso com a expansão da rede pública de ensino profissional 

assumido pelo governo federal após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, em 

2002, e os embates com os interesses privados estiveram presentes nos anos 

posteriores, como veremos a seguir. 

 
1.4 – O  Decreto 5.154/04 e o ensino médio integrado à educação 

profissional 

  

Segundo Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), os críticos do modelo 

implantado pelo Decreto 2.208/97 encontram, na eleição do presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, em 2002, a possibilidade de retorno da integração entre 

formação geral e profissional. Esse momento é explicado por Moura (2010, p. 

74) como o de retomada da discussão sobre a educação politécnica, a qual se 

concebe como “[...] uma educação unitária e universal destinada à superação 

da dualidade entre cultura geral e técnica”. No entanto, o autor ressalta que a 

realidade material da maioria dos jovens no Brasil se constitui como um 

empecilho para o desenvolvimento dessa proposta, visto que: 

 
[...] a extrema desigualdade socioeconômica obriga grande parte dos 
filhos da classe trabalhadora a buscar a inserção no mundo do 
trabalho, visando complementar o rendimento familiar, ou até mesmo 
a autosustentação muito antes dos 18 anos (MOURA, 2010, p. 74). 
 

A questão acima apontada pelo autor não invalida a proposta educativa 

da integração curricular, mas sinaliza a necessidade de reflexão acerca da 

importância de ações voltadas para a permanência dos educandos 

trabalhadores ou filhos de trabalhadores nas instituições de ensino, e não 

voltadas apenas à defesa de garantia de acesso à escolarização.  

Assim, diante da pressão das forças sociais que defendiam uma 

formação integral aos trabalhadores, se iniciou o processo de revogação do 
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Decreto nº 2.208/97, e a publicação de nova regulamentação para o ensino 

profissional. A revogação do Decreto 2208/97 tem sua origem “[...] nas lutas 

sociais dos anos 1980, pela redemocratização do país” (FRIGOTTO; 

CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 22) e pelo direito à educação pública gratuita em 

todos os níveis e modalidades de ensino.  

A ascensão ao poder federal de um governo democrático popular 

possibilitou a participação de diversos representantes da sociedade civil e de 

órgãos governamentais nos debates, e o desenvolvimento de propostas para a 

alteração da educação profissional e do ensino médio. O resultado dessa 

mobilização “[...] não tomou forma em uma via de mão única, ao contrário, 

manteve as contradições e disputas teóricas e sinalizadas desde o início do 

processo, culminando no Decreto nº 5.154/2004 de 23 de julho de 2004” 

(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 23).  

Assim, compreendemos que a revogação do Decreto 2208/97, mesmo 

com as contradições e embates, que, conforme os autores, se fizeram 

presentes, resgata os anseios e projetos dos defensores da educação pública, . 

Por essa razão, afirmamos que esse momento representou uma conquista dos 

grupos trabalhadores diante do consenso difundido desde a década de 1990 

sobre a eficiência do mercado e a ineficiência do Estado.            

O Decreto 5.154/04 possibilitou a reordenação dos princípios 

educacionais defendidos pelos educadores progressistas, que, no processo da 

Constituinte e nas disputas pela aprovação da LDB/96, lutaram por um novo 

processo de educação que compreendesse a totalidade do educando. 

Segundo Moura (2010), o referido decreto trouxe a possibilidade de integração 

entre os currículos do ensino médio e profissional, apresentando algumas 

alterações significativas em relação ao Decreto 2.208/1997. A primeira foi a 

eliminação da divisão da educação profissional em níveis; essa alteração, de 

acordo com Ramos (2010), decorreu da compreensão de que:  

 
[...] os níveis se referem exclusivamente à organização da educação 
nacional e não a uma modalidade específica. Tentou-se, assim, evitar 
que a política de educação profissional levasse à constituição de um 
sistema educacional paralelo (RAMOS, 2010, p. 51). 
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Diante desse entendimento, o Decreto 5.154/2004, em seu Artigo 1º, 

define que a educação profissional se desenvolverá em cursos e programas, os 

quais podem ser realizados sobre três formas: formação inicial e continuada; a 

educação técnica de nível; e no ensino superior, com cursos superiores e de 

pós-graduação. 

O Artigo 3º do decreto define que os cursos e programas de formação 

inicial e continuada de trabalhadores, em todos os níveis, incluem as seguintes 

modalidades: capacitação, aperfeiçoamento, especialização  e atualização, 

tendo como objetivo  desenvolver  aptidões para a vida produtiva e social. 

É importante frisar que a preocupação com a elevação da escolaridade 

dos trabalhadores, diferentemente do Decreto 2.208/97, se faz presente no 

decreto em questão quando define, no § 1º do Artigo 3º, que: 

 
Para fins do disposto no caput considera-se itinerário formativo o 
conjunto de etapas que compõem a organização da educação 
profissional em uma determinada área, possibilitando o 
aproveitamento contínuo e articulado dos estudos. 
 

A nova determinação legal instituída pelo Decreto 5.154/2004 sinalizou, 

inicialmente, a ruptura com a noção de formação profissional desvinculada com 

a escolarização, uma vez que: 

 
Os cursos de formação inicial e continuada (que grosso modo, 
compreenderiam aqueles definidos pelo antigo decreto como cursos 
de nível básico), ao invés de serem fragmentados e dispersos, 
deveriam ser ofertados segundo itinerários formativos, objetivando o 
desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social, 
articulando-se com a educação de jovens e adultos, de modo que a 
qualificação para o trabalho implicasse também da elevação do nível 
de escolaridade do trabalhador (RAMOS, 2010, p. 51). 
 

A preocupação com a elevação da escolaridade dos trabalhadores 

presente no Decreto 5.154/04 é compreendido pela autora como a 

possibilidade de relacionar a educação profissional com a formação básica do 

trabalhador, além de trazer implicações quanto à responsabilidade com a oferta 

pública dos cursos. 

Ainda sobre a questão dos avanços presentes no Decreto 5.154/04, 

podemos afirmar que, apesar da nova organização legal da educação 

profissional ser relevante devido à possibilidade de retorno da integração 

acadêmica e técnica na educação profissional, ela não significa o atendimento 
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pleno dos anseios dos defensores de uma formação integral oferecida ao 

trabalhador, visto que o decreto em questão apresenta o compromisso explícito 

em relação à integração da educação básica com a profissional apenas no 

ensino médio, conforme previsto no § 1º do Artigo 4º: 

 
A articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e o 
ensino médio dar-se-á de forma: 
I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 
fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à 
habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição 
de ensino, contando com matrícula única para cada aluno.  
 

É preciso lembrar que o compromisso acima destacado ocorreu em um 

contexto econômico mundial específico, em uma fase denominada por Harvey 

(1992) de “acumulação flexível” do capital. Como a educação pública insere-se 

na esfera dos direitos sociais, não pode estar subordinada à esfera privada, já 

que está valoriza os aspectos competitivos e econômicos; dessa forma, a 

defesa da oferta pública da educação e do ensino médio integrado à educação 

profissional representa uma luta para superar o histórico dualismo escolar. 

 Conforme Ciavatta (2005), o ensino médio integrado à educação 

profissional é uma possibilidade de garantia aos jovens e trabalhadores de uma 

formação completa, uma vez que busca “[...] a compreensão das relações 

sociais subjacentes a todos os fenômenos” (CIAVATTA, 2005, p. 85), e, assim, 

busca enfocar o trabalho como um princípio educativo, tornando-o núcleo do 

currículo juntamente com a ciência e a cultura.  

O trabalho, enquanto um princípio educativo, é o pressuposto básico da 

defesa do ensino médio integrado à educação profissional, sendo essa 

integração, segundo Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), uma oportunidade de 

conjugar as experiências educativas e a formação para o trabalho. A proposta 

de integração curricular, em nossa compreensão, é uma possibilidade dos 

educandos ampliarem e fortalecerem os seus saberes ao se reconhecerem 

como sujeitos que produzem.  

Para Ramos (2011), o currículo integrado se propõe a relacionar as 

partes e a totalidade do conhecimento sobre um objeto, para, assim, organizar 

e desenvolver a aprendizagem, de forma que:  
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[...] os conceitos sejam apreendidos como sistema de relações 
históricas e dialéticas que constituem uma totalidade concreta. Esta 
concepção compreende que as disciplinas escolares são 
responsáveis por permitir apreender os conhecimentos já construídos 
em sua especificidade conceitual e histórica; ou seja, como as 
determinações mais particulares dos fenômenos que, relacionadas 
entre si, permitem compreendê-los (RAMOS, 2011, p. 6). 

 
No ensino médio integrado, consoante Ramos (2011), os conhecimentos 

da educação geral e os da formação profissional se distinguem apenas do 

ponto de vista metodológico e das finalidades históricas desses saberes, mas, 

epistemologicamente, formam uma unidade. A proposta de integração encontra 

resistências para sua implantação não apenas do ponto de vista pedagógico, 

mas por se constituir numa proposta contra-hegemônica de formação dos 

trabalhadores, que tem como objetivo formar sujeitos com capacidade de 

autonomia para agir tanto individual quanto coletivamente. Sobre essa questão, 

Gramsci (1991) defende:  

 
Uma escola que não hipoteque o futuro do garoto, nem obrigue a sua 
vontade, sua inteligência, sua consciência e informação a se mover 
na bitola de um trem com estação marcada. Uma escola de liberdade 
e livre iniciativa e não uma escola de escravidão e de mecanicidade. 
Também os filhos dos trabalhadores (operários) devem ter diante de 
si todas as possibilidades, todos os campos livres para poder realizar 
sua individualidade da forma melhor, e por isso no modo mais 
produtivo para eles e para a coletividade. A escola profissional não 
pode se tornar uma encubadeira de pequenos monstros 
mesquinhamente instruídos para um ofício, sem ideias gerais, sem 
alma, possuidores apenas de um olhar infalível e de uma mão firme 
(GRAMSCI, 1991, p. 33). 

A perspectiva acima norteou a luta pelo retorno da oferta do ensino 

médio integrado. No entanto, a impossibilidade de apresentação de um Projeto 

de lei para regulamentar a questão resultou na permanência das ofertas 

concomitante8 e subsequente9 ao Decreto 5.154/04, representando, naquele 

momento, o caminho possível, pois “sem a sociedade organizada 

politicamente, nessa direção, a história já nos ensinou qual o desfecho – uma 

solução conservadora” (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 30). 

Outro aspecto que é apontado como limitador dos avanços presentes no 

referido decreto, segundo os autores, foi a atualização das Diretrizes  

                                                           
8
 A oferta profissional concomitante é voltada aos educandos que cursam o ensino médio. 

9
 O curso subsequente é destinado aos educandos que já concluíram a educação básica. 
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Curriculares Nacionais realizada pelo  Conselho Nacional de Educação (CNE), 

por meio da qual o MEC ratificou a vigência das referidas diretrizes, 

demonstrando concordância com seus princípios e conteúdos, e, de certa 

forma, reduzindo o conteúdo do Decreto 5.154/04. Reforçou-se, assim, a ideia 

de que a reforma anterior era boa, mas não teria sido bem implementada” 

(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 1093-1094). 

Os autores chamam a atenção para o fato de o Parecer nº 39/2004 

afirmar que, para se implantar a integração do ensino médio com a profissional, 

é necessária uma “nova e atual concepção político-pedagógica” (FRIGOTTO; 

CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 1094), a qual deveria  partir do § 2º do Art. 4º do 

Decreto 5154/04, que determina que: 

 
Na hipótese prevista no inciso I do § 1o, a instituição de ensino 
deverá, observados o inciso I do art. 24 da Lei nº 9.394, de 1996, e as 
diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional técnica 
de nível médio, ampliar a carga horária total do curso, a fim de 
assegurar, simultaneamente, o cumprimento das finalidades 
estabelecidas para a formação geral e as condições de preparação 
para o exercício de profissões técnicas. 
 

Frigotto, Ciavata e Ramos (2005) criticam a observação apresentada 

pelo Parecer 39/2004 por duas razões. A primeira razão: por entenderem ser 

incoerente que sejam mantidas as mesmas diretrizes para o ensino médio e a 

educação profissional, devido à exigência de uma nova e atual concepção 

político-pedagógica. Para os autores, a incoerência do parecer, nesse aspecto, 

manifesta-se, novamente, na “[...] compreensão de que a educação profissional 

técnica de nível médio deva ser oferecida simultaneamente e ao longo do 

ensino médio. A proposta de integração distingue-se de simultaneidade” 

(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 1094). Para os autores, essa 

questão demonstra a manutenção da concepção de independência entre 

ensino médio e educação profissional, tornando inviável a integração e, assim, 

mantendo a separação entre educação geral e profissional, a qual foi a razão 

da reivindicação do Decreto 2.208/97. 

A outra razão apontada pelos autores como demonstrativa da 

incompatibilidade do Parecer 39/2004 com a proposta de integração é a 

compreensão de que o curso, mesmo contando com matrícula única, tem 
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naturezas diversas nos conteúdos referentes ao ensino médio e à educação 

profissional.  

Para os autores, a manutenção das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio e para a Educação Profissional não contribuiu para a 

consolidação da integração, além de manter a ênfase em uma formação mais 

imediatista de mão-de-obra. Ainda conforme os mesmos autores, o Parecer 

39/2004 “[...] acomodou o Decreto 5.154/2004 aos interesses conservadores, 

anulando o potencial que está em sua origem” (FRIGOTTO; CIAVATTA; 

RAMOS, 2005, p. 1095). 

A modalidade integrada apresenta um crescimento tímido quando 

comparado aos números das demais modalidades, que, somadas, continuam 

mais expressivas, como se pode visualizar nos dados abaixo: 

 
Tabela 5 -  Matrículas na educação profissional por modalidade de oferta 

 2006 a 2010 

ANO MODALIDADE TOTAL % 

 
2006 

Concomitante 332.603 41 

Subsequente 412.087 51 

Integrado 61.808   8 

 
2007 

Concomitante 316.998   40,6 

Subsequente 376.612    48,3 

Integrado 86.552   11,1 

 
2008 

Concomitante 379.160    40,9 

Subsequente 416.299    44,8 

Integrado 132.519    14,3 

2009 Concomitante 306.035    29,5 

Subsequente 555.079    53,5 

Integrado 175.831            17 

2010 Concomitante 216.550 19 

Subsequente 708.120 62 

Integrado 215,718   18,9 

2011 Concomitante 188.572           15 

Subsequente 804.655   64,3 

Integrado 257.713   20,6 

2012 
 

Concomitante 240.226  17,6 

Subsequente 823.429  60,4 

Integrado 298.545  21,9 

            Fonte: Censo Escolar 2006/Inep - MEC. 

 

As matrículas por dependência administrativa do período compreendido 

entre os anos de 2006 a 2012 nos permitem afirmar que ocorreu um 

movimento contrário ao visualizado no primeiro Censo da Educação 

Profissional, em 1999, quando os números demonstravam a predominância do 
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setor privado, uma vez que, embora ainda sejam expressivos os números de 

matrículas na oferta privada, com um percentual de 46,4%, há um crescimento 

contínuo das esferas federal e estadual, sendo esta responsável por 35,9% das 

matrículas, e aquela com 15,5% das matrículas e, por último, os municípios 

com 2,2% de matrículas, como  demonstramos na tabela abaixo: 

 

Tabela 6 - Nº de matrículas na Educação Profissional por dependência administrativa 
Brasil - 2007 a 2012 

ANO TOTAL FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA 

2006 806.498 93.424 261.432 27.057 424.585 

2007 780.162 109.777 253.194 30.037 387.154 

2008 927.978 124.718 318.404 36.092 448.764 

2009 1.036.945 147.947 355.688 34.016 499.294 

2010 1.140.388 165.355 398.238 32.225 544.570 

2011 1.250.900 189.988 447.463 32.310 581.139 

2012 1.362.200 210.785 488.543 30.422 632.450 

Fonte: MEC/Inep/Deed. 2012 

  

Os dados referentes ao ano de 2013 nos permitem afirmar que, apesar 

de ocorrer a predominância de matrículas no setor privado, é possível perceber 

o fortalecimento do segmento público da educação profissional, visto que, se 

compararmos os dados referentes ao número de matrículas públicas e privadas 

no ano de 1999 e 2013, é possível perceber alterações significativas no 

período em questão, como é demonstrado abaixo. 

 
  Tabela 7 -  Matrículas da educação profissional pública e privada - 1999 e 2013 (%) 

ANO PÚBLICA PRIVADA 

1999 25% 75 % 

2013 52% 48% 

     Fonte: MEC/INEP 

 

A expansão do setor público é confirmada pelo Censo de 2013, que 

aponta um total de 1.441.051 matriculas na educação profissional, sendo que 

749.675 alunos encontram-se matriculados em escolas públicas, e 691.376, em 
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instituições privadas  o que, em nosso entendimento, aponta uma proximidade 

expressiva entre as duas esferas de ensino. 

Diante das críticas apresentadas de que a educação profissional 

brasileira, após o Decreto 5.154/04, não corresponde aos anseios quanto à 

superação da segmentação entre formação acadêmica e técnica no país, e de 

que nem corresponde ao compromisso político de redirecionamento dos 

recursos públicos para as instituições públicas, é importante ressaltar que os 

dados acima não podem ser descontextualizados do debate político que os 

cerca e da correlação de forças que também se fazem presentes, em especial 

os interesses voltados ao setor privado em educação, que disseminam o 

discurso de enfraquecimento das ações do Estado, e, consequentemente, da 

escola pública, além de naturalizarem a presença do mercado em diversos 

setores da vida social, entre eles, a escola. 

As questões acima apontadas nos permitem compreender, alguns 

aspectos, da inserção brasileira no capitalismo atual a partir das propostas para 

a educação profissional dos trabalhadores. Os debates presentes nesse 

processo não são exclusividade do Brasil e se encontram também em outros 

países que compõe o capitalismo periférico, não como uma reprodução 

idêntica dessa relação, mas cada um com suas particularidades expressa a 

mesma essência do sistema econômico em que se inserem, como trataremos 

no próximo item, ao discutirmos a educação profissional no Estado português. 
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Capítulo II 
 
 

A educação profissional portuguesa e o processo de 

redemocratização 

 

O presente capítulo busca compreender a educação profissional 

portuguesa a partir da redemocratização ocorrida no final dos anos de 1970, 

para tanto, apresentamos a seguinte divisão: iniciamos, contextualizando a 

Revolução dos Cravos visando compreender suas contribuições para o período 

democrático. Em seguida, apresentamos alguns aspectos básicos da educação 

no Estado Novo e da formação profissional no período. Na sequência, tratamos 

das mudanças ocorridas na educação após o processo revolucionário iniciado 

em abril de 1974. Por fim, refletimos sobre a educação profissional portuguesa 

no processo democrático atual. 

 

2.1 – A Revolução dos Cravos: mudando a trajetória política de Portugal 

  

A Revolução dos Cravos ocorreu através do golpe de Estado promovido 

pelo Movimento das Forças Armadas (MFA), em 1974, e  finalizou  a ditadura 

do Estado Novo,  a qual durou 48 anos (1926-1974). O governo  estadonista  

retirou do povo português direitos democráticos básicos, além de ter envolvido 

a nação em longos e desgastantes períodos de Guerra Colonial10. 

O processo revolucionário de 1974,  representa, Segundo Varela (2012),  

depois da instalação da República, em 1910, o segundo acontecimento mais 

importante da história portuguesa do século XX devido aos desdobramentos 

políticos ocorridos após o fim do Estado Novo.  

Para Maxwell (1994), a Revolução dos Cravos está fortemente ligada ao 

avanço da luta anticolonial e, compreende  que 

                                                           
10

 Lutas travadas entre Portugal e colônias portuguesas na África que exigiam independência 

política, entre os anos de 1961 a 1974. 
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[...] Ninguém envolvido nestas crises alguma vez duvidou, contudo, 
que a forma e o conteúdo do futuro político de Portugal e a conquista 
da independência das colônias africanas estavam intimamente 
ligadas. O resultado da luta numa esfera iria ajudar a consolidar a 
vitória ou trazer a derrota da outra (MAXWELL, 1994, p. 99). 

 

A luta por independência política das colônias portuguesas na África 

gerou um quadro de instabilidade política, uma vez que o povo questionava os 

resultados da guerra. Segundo Varela (2012), o fim do conflito bélico era 

fundamental tanto para a estabilidade social em Portugal quanto aos interesses 

internacionais, - que viam nas colônias portuguesas um território para a 

expansão de seus mercados. Essas razões possibilitaram a independência das 

ex-colônias portuguesas em apenas dezenove meses, após o início do 

processo revolucionário português. 

A aliança entre o MFA e o Partido Comunista Português (PCP), 

segundo Varela (2012), foi decorrente tanto do caráter democrático do 

programa do MFA quanto aos interesses de fortalecimento político do PCP. A 

plataforma democrática do MFA resultou no apoio população devido ao 

rompimento com as práticas que privilegiavam as elites, tais como a ocupação 

dos latifúndios, expropriação das grandes fortunas, a organização de 

moradores e dos trabalhadores em comissões. Já o vínculo com o PCP foi 

decorrente do entendimento da cúpula do partido de que os socialistas  teriam 

mais chances de vencer as eleições previstas para 25 de abril de 1975.  

Todavia, a aliança política entre MFA e PCP levou a luta entre a 

esquerda e a direita no chamado Processo Revolucionário em curso. Conforme 

Varela (2012), os grupos ligados a esquerda reivindicavam a vanguarda do 

processo e lideraram concepções mais radicais de democracia, via a 

participação popular, além de terem contribuído para transformar o socialismo 

na bandeira revolucionária do momento. Já o segundo grupo temia o avanço 

da organização popular, em especial, a desapropriação de terras. Segundo 

Maxwell (1994), esse período foi marcado também pelos sucessivos governos 

provisórios, em um total de seis, que expressando as correlações de forças 

presentes no MFA, as quais foram definidas em 25 de novembro de 1975. 

Outro aspecto determinante no direcionamento político do país foi a Guerra 
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Fria que contribuiu para o contra-golpe no movimento iniciado em abril de 

1974. 

O processo revolucionário português, segundo Magone (1998) 

despertou o interesse internacional, principalmente, quanto à radicalização da 

revolução, em 1975. O autor destaca que os Estados Unidos, em especial, 

temiam a ocorrência de um efeito dominó em toda a Europa do Sul diante do 

crescimento dos partidos comunistas.  Ainda conforme suas reflexões, as elites 

militares eram fortemente influenciadas pelos modelos socialistas, mas não 

havia, na época da derrubada do regime autoritário, uma definição clara de 

qual força política conduziria o processo de redemocratização do país. O autor 

destaca dois modelos políticos predominantes, naquele momento, em Portugal: 

o da democracia popular e os grupos ligados a social-democracia. O primeiro, 

formado pelos pequenos partidos de extrema- esquerda – predominantemente, 

de tendência trotskista e maoísta.  O segundo, composto pelo Partido 

Socialista (PS) e, posteriormente, apoiado pelo PPD.  

Conforme Magone (1998), até novembro de 1975 ocorreu uma disputa 

entre esses grupos e, após esse período, eles se submeteram ou se 

integraram ao denominado “Pluralismo socialista”, o qual foi uma tentativa de 

integração elaborada pelo Conselho Supremo da Revolução. Com essa 

proposta, os partidos políticos tinham uma posição subordinada ao Plano de 

Ação Política que devia seguir a proposta pluralista apresentada. Todavia, em 

seguida, os partidos políticos ligados aos grupos liberais adquiriram 

supremacia na definição dos rumos da democracia no país e, no jogo de forças 

políticas da época, os ideais capitalistas se fortaleceram no país, o que se 

evidencia com a trajetória de consolidação da democracia, a partir da 

integração de Portugal à Comunidade Econômica Europeia11 (CEE), em 1986.   

 A adesão de Portugal à CEE representou uma estratégia de 

sobrevivência econômica do país diante da opção de continuidade da trajetória 

capitalista. Segundo Varela (2011), a inserção portuguesa na CEE é resultante 

tanto das consequências do movimento revolucionário de 25 de abril de 1974 
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 Surgiu em 1957, a partir da ideia de mercado comum com o intuito de evitar confrontos 

bélicos entre os países europeus. 
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quanto da crise oriunda da  recessão econômica mundial vivida na década de 

1970. Devido aos indicadores econômicos e sociais portugueses serem 

apontados como consideravelmente distintos dos países membros do bloco, 

Portugal teve que submeter-se a imposições da CEE em sua legislação para, 

desse modo, atender as exigências de financiamento para o país. A autora 

destaca que embora o país tenha apresentado uma considerável evolução na 

esfera econômica, ainda apresenta um considerável distanciamento dos 

demais países membros da CEE. Sobre esse aspecto Magone (1998) ressalta 

que 

 
[...] as políticas governamentais dirigiam-se ao desenvolvimento da 
competitividade da economia portuguesa. O curto espaço de tempo 
que tiveram de preparar e implementar seus programas e projectos 
pressionaram de forma considerável as inexperientes estruturas 
administrativas mas Portugal conseguiu passar por um boom 
econômico em 1989 e 1990, com o investimento privado a atingir 
elevados níveis no início dos anos 90 (MAGONE, 1998, p. 142). 

 
 

Diante do exposto é possível afirma que a adesão portuguesa à CEE 

representou um processo de reestruturação de sua economia e de suas 

estruturas políticas aos ditames do processo de globalização do capital. No 

balanço realizado por Barreto (2002) sobre os resultados dessa inserção é 

possível destacar a redução do setor primário e a relevância adquirida pelos 

serviços que passaram a ocupar o primeiro lugar na oferta de emprego em 

Portugal. Para o autor, o crescimento deste último foi decorrente do 

investimento no setor de telecomunicações, audiovisual, na expansão dos 

meios de transportes realizados pelo Estado a partir das exigências impostas 

pela CEE de reorganização de sua base produtiva. 

Ainda sobre as transformações vivenciadas nesse período, o autor 

destaca que as mulheres tornaram-se o grupo maioritário tanto no setor 

primário quanto no terciário, além de uma representação expressiva na 

população ativa empregada no país. Conforme o mesmo autor, a composição 

profissional alterou-se de forma considerável entre os anos 60 e 90 com o 

aumento da condição de trabalhadores autônomos em detrimento empregados 

formais. Já a questão do desemprego atingiu acentuadamente os jovens, 
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principalmente  na indústria e no setor de transportes, além de atingir a todos 

os que apresentam baixo grau de instrução.  

Quanto às relações de trabalho, Barreto destaca que já na década de 

90, Portugal tinha 20% de trabalhadores atuando mediante contratos 

temporários. Esse aspecto revela o crescimento da precariedade das relações 

laborais, frequentemente, apontada como resultante do processo atual de 

reorganização do capital. Sobre essa questão Varela (2011) adverte que 

embora com grandes expectativas quanto à adesão a CEE, os resultados não 

foram satisfatórios aos trabalhadores. Como esclarece  no trecho abaixo: 

Mas é exactamente durante esse período de optimismo que se dá 
uma mudança radical no mercado de trabalho português e que vai ser 
visível de forma dramática nos primeiros anos do século XXI. São os 
processos de desregulamentação laboral: contratos a prazo, part-
time, outsourcing, estágios não remunerados, e a generalização dos 
chamados “recibos verdes” (em referência à cor do recibo que os 
trabalhadores “independentes” passam), em que os trabalhadores 
são de facto trabalhadores por conta de outrem e exercem uma 
profissão permanente, mas são pagos como se fossem tarefeiros, o 
que significa que pagam eles próprios a segurança social, só 
recebem à tarefa e não têm subsídios de férias, de natal, de 
desemprego, de maternidade ou outro qualquer. Há uma 
generalização da precarização do trabalho (VARELA, 2011, p. 171). 

 
    

A precarização do trabalho não se restringiu ao setor privado, segundo 

Varela (2011) foi na administração pública que ocorreu o aumento dos 

contratos precários, sobretudo na saúde (enfermeiros e auxiliares) e educação. 

Ainda sobre o setor privado, a  autora acrescenta outro elemento fundamental 

ao debate que  é a ocorrência de “[...] uma diminuição acentuada do número de 

greves a partir de 1993. Passa-se de quase 200 mil trabalhadores envolvidos 

em greve em 1992, no sector privado, para 30 mil em 1999 (VARELA, 2011, p. 

171).  

Diante do exposto podemos afirmar que a adesão portuguesa à CEE 

tornou o país subserviente ao grande capital e, segundo Pimenta (2011), 

supervalorizam o capital financeiro ao defender que todos os países do 

mercado europeu tenham a mesma situação financeira e, ainda conforme o 

autor, levou Portugal  a “uma redução da actividade do Estado no controlo do 

capital, um aumento da actividade do Estado no enfraquecimento da legislação 

laboral” (PIMENTA, 2011, p. 8). 
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 A questão do crescimento do capital financeiro é apontado por Chesnais 

(1996) como característica do processo global capitalista ao longo do século 

XX. O autor ressalta que a financeirização realiza uma busca permanente e 

intensa de combate aos ordenamentos legais dos Estados para, assim, garantir 

sua contínua valorização. Segundo ele, a financeirização não se viabilizaria 

sem que fossem tomadas medidas enérgicas voltadas ao “aumento da 

produtividade do capital em nível microeconômico, a começar pela 

produtividade do trabalho” (CHESNAIS, 1996, p. 16).  

A questão do desemprego e o crescente sentimento de insegurança 

vivido pelos trabalhadores, segundo Bourdieu (1998), aliados ao cenário de 

precariedade das condições e relações de trabalho, adentra-se em um “modo 

de dominação de tipo novo, fundado na instituição de uma situação 

generalizada e permanente de insegurança, visando obrigar os trabalhadores à 

submissão, à aceitação da exploração” (BOURDIEU, 1998, p. 124). A este 

novo tipo de dominação, o autor, denomina de flexploração: que é a “gestão 

racional da insegurança” (BOURDIEU, 1998, p. 125). 

A literatura consultada nos permite afirmar que a adesão Portuguesa à 

CEE não representa apenas a ruptura com os ideias revolucionários presentes 

no movimento de 25 de abril de 1974, mas o fortalecimento hegemônico do 

capital no final do século XX e começo do XXI,  o qual trouxe novas exigências 

à formação escolar dos trabalhadores, como veremos no item sobre a 

educação profissional após a redemocratização. 

 

2.2- O Estado Novo e a educação profissional portuguesa 

 

Para um melhor entendimento da educação profissional em Portugal, no 

contexto do estadonovismo, iniciaremos discutindo as políticas educativas 

desenvolvidas e, posteriormente, discorreremos sobre a educação profissional 

no período. 

Os dados oficiais do período estadonovista, em Portugal, apontam que a 

expansão da oferta educativa não havia se concretizado. Esse resultado é 
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explicado por  Stoer (1982) como decorrente do modelo de reforma educativa 

implantada por Salazar, a qual “constituiu algo de relativamente único – pois, 

ao invés de avançar, recuou” (Stoer, 1982, p. 26). Essa foi uma característica 

do governo salazarista que compreendia a educação como uma ameaça à 

ordem vigente, por criar expectativas de ascensão social nos jovens dos 

grupos populares. Esse desejo, na compreensão governamental, ameaçava a 

estabilidade social e política do país. Sobre essa questão  Pardal et al (2005, p. 

256) afirmam que 

De uma forma global, os dirigentes do Estado Novo e as elites 
receavam que o excesso de instrução provocasse agitação social 
decorrente da satisfação de aspirações sociais daqueles que tendo 
origem em estratos desfavorecidos da população se imaginassem 
com capacidade para um melhor posicionamento na estrutura social e 
profissional via a respectiva escolarização. 
 

 

A compreensão acima é decorrente do processo de ideologização da 

educação, transformando-a em um instrumento a serviço do Estado. Esse 

período foi predominante entre os anos de 1930 e 1950 expandindo o controle 

estatal em todas as etapas do ensino mediante a adoção de mecanismos 

diversos, tais como: “[...] o estabelecimento do livro único, da seleção de 

professores e da nomeação dos quadros dirigentes do sistema escolar e das 

escolas” (Pardal et al, 2005, p. 257). Essas ações tinham por objetivo tornar o 

processo educativo um aliado do novo regime ao formar um cidadão que não 

questionasse o poder vigente e que desenvolvesse um forte espírito de 

obediência ao Estado e aos ideais do nacionalismo12. Como ressalta o trecho 

abaixo, 

Ao mesmo tempo que, no seio da Ditadura, se afirmava o núcleo 
católico, autoritário e nacionalista, avançava também o controlo do 
conteúdo ideológico do ensino através dos manuais escolares. O 
decreto nº 21.014, de 19 de março de 1932, impunha a inclusão de 
frases lapidares tais como „obedeces e saberás mandar‟, „quanto 
mais fácil for a obediência, mas suave é o mando‟ ou „na família o 
chefe é o Pai, na escola o chefe é Mestre, no Estado o chefe é o 
Governo‟ (PARDAL, et al, 2005, p. 260). 

 

Outra ação que caracterizou esse período foi a proibição da co-

educação no ensino primário elementar, objetivando que o ensino ofertado às 
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 Segundo Bobbio (1998), em seu sentido mais abrangente, o termo designa a ideologia de 

determinado grupo político. 
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meninas fosse diferenciado do oferecido aos meninos. Assim, elas 

desenvolveriam atividades voltadas para os afazeres domésticos e eles, 

desenho e trabalhos manuais. 

 A política educacional de Salazar pode ser considerada anacrônica 

devido as ações restritivas quanto à oferta da educação, principalmente pela 

redução do ensino elementar de quatro para três anos, pela extinção das 

Escolas Normais Primárias que foram substituídas por  Escolas do Magistério 

Primário com cursos de duração de apenas dois anos.  

A redução no tempo de formação do professores foi justificada como 

decorrente da emergência de profissionais para atuar nos postos de trabalho 

criados pelo Estado, mais especificamente, na alfabetização da população. A 

preparação profissional dos docentes é apontada por Stoer (1982) como um 

dos mais significativos exemplos do processo de redução de políticas 

educacionais no estadonovismo ao justificar que “um programa de formação 

centrado em „objetivos pedagógicos‟ constituía uma perda de tempo, de 

dinheiro e de inteligência” (STOER, 1982, p. 27). 

A proposta apresentada por Salazar, segundo Pardal et al (2005), 

representava também uma desvalorização dos profissionais da educação e a 

expressão do controle do Estado no exercício do magistério, visto que a 

regência de cada localidade era supervisionada por funcionários do Ministério 

da Instrução Pública, que tinham como função verificar “a idoneidade moral e 

intelectual” dos professores. Destarte, a reforma educativa do Estado Novo 

tinha por objetivo a garantia dos  princípios da obediência  e da hierarquia e, 

por essa razão, era necessário 

[...] destruir as ideias e as práticas iniciadas no tempo da I República 
e desafiar as noções de mobilidade social em nome da ordem e da 
hierarquia estabelecida, tentando, assim, minorizar a ênfase que a 
República colocara em valores como a igualdade e a liberdade 
(STOER, 1982, p. 27).  

 

As ações repressoras sobre a esfera educacional, segundo o mesmo 

autor, encontraram resistências populares em todo o seu percurso e após a 

saída de Salazar do poder, em 1968, quando iniciou-se a liberalização do 

regime repressivo, em especial após a Reforma Veiga Simão, em 1971, que foi 

significativa por ser  “[...] parte do processo de liberalização/democratização de 
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um sistema de Estado hierárquico e autoritário” (STOER, 1982, p. 28).   

Conforme a compreensão de Stoer (1982), os aspectos que tornam a Reforma 

Veiga Simão avançada em relação a proposta educativa anterior foram, 

principalmente, a expansão da obrigatoriedade do ensino de 6 para 8 anos, a 

reforma do ensino superior, com destaque ao retorno da formação de 

professores em escolas superiores e a criação do departamento de ciências da 

educação.   

A referida reforma, segundo Stoer (1982), representou inicialmente, a 

luta pelo acesso ao ensino a partir da defesa da igualdade de oportunidades. 

No entanto, posteriormente, voltou-se ao projeto de modernização e a 

educação compreendida como uma mercadoria. Esse aspecto é justificado por 

Stoer pela competição existente nas sociedades capitalistas, a qual transforma 

a igualdade de oportunidades, em um instrumento para justificar e reforçar o 

mérito dos indivíduos. Assim para o autor,  

[...] as reformas propostas por Veiga Simão estavam em estreita 
consonância com os objetivos do planejamento educacional, do 
modelo do capital humano, não sendo embora, evidentemente, de 
modo nenhum redutíveis a eles (STOER, 1982, p. 30). 
 

 

No contexto acima apresentado, a educação profissional portuguesa 

tornou-se cada vez mais desvalorizada, enquanto processo formativo, por duas 

razões principais. A primeira decorrente do desprezo das elites pelo trabalho 

manual; a segunda pela valorização apenas dos saberes humanísticos. Esses 

fatores contribuíram para o fortalecimento da dicotomia entre o currículo 

humanista e o técnico. Essa separação entre o saber teórico e o prático se 

consolidou  na manutenção da valorização do ensino do liceu em detrimento do 

técnico na legislação do Estado Novo onde 

O ensino técnico destinava-se fundamentalmente à formação de 
operários e outros trabalhadores manuais, de onde poderia emergir 
uma elite que não deveria ultrapassar o ensino médio ministrado em 
qualquer dos três institutos existentes no país (PARDAL et al, 2005, 
p. 264). 

A educação profissional torna-se, desse modo, um meio de conter a 

mobilidade dos estudantes, já que não havia a possibilidade de continuidade 

dos estudos e direcionar a formação profissional para os currículos das áreas 
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industrial e comercial. Naquela eram ofertados os cursos de serralheiro, 

maquinista, mecânico de automóveis, lapidador de vidro, costureira, tapeceiro, 

carpinteiro, ferreiro, entre outros. Nesta havia duas ofertas: comércio e o curso 

complementar de comércio. Quanto ao processo de valorização dos liceus, os 

dados do Anuário Estatístico Português apontam que no Estado Novo houve 

uma expansão expressiva do ensino secundário, com o crescimento no número 

de alunos matriculados de 31.876, em 1930, para 135.251, em 1960.  

 O ensino secundário, ao ser dividido em dois percursos distintos – o 

técnico e o liceu – possuía diferentes composições curriculares, estatuto e 

ingresso e saída  em seus quadros. Assim, enquanto o currículo do liceu era 

voltado para formação humanístico-científica; o técnico, por sua vez, 

desenvolvia as destrezas manuais. Este era, portanto, destinado para os 

grupos populares; aquele para as classes altas e médias altas. A definição do 

acesso ao ensino a partir da origem social estabelecia trajetórias individuais 

distintas, de tal forma que os estudantes dos liceus eram preparados para 

cursarem as universidades e assumirem, posteriormente, os postos de 

comando da sociedade. Já para os egressos do ensino técnico eram 

destinados os postos intermediários disponíveis no mercado de trabalho.   

A preocupação com a formação da mão de obra, no contexto pós 2ª 

Guerra Mundial, levou o governo de Salazar a realizar a reforma do ensino 

técnico através do Estatuto do Ensino Profissional Industrial e Comercial, em 

1948, onde os cursos industriais e comerciais foram divididos em dois graus. O 

primeiro, formado por um ciclo preparatório elementar de dois anos. Para 

Pardal et al (2005, p. 279) essa foi uma importante inovação do período, pois  

[...] houve a clara noção de que para a melhoria da qualidade da 
mão-de-obra e de sua capacidade de adaptação não era suficiente 
uma aprendizagem rotineira de um ofício e se tornava imprescindível 
alargar a quantidade e a qualidade da formação geral.  

No entanto, a inserção de conteúdos de cultura geral não garantia  uma 

formação humanística juntamente ao ensino técnico, visto que “[...] se tratava 

de um ciclo propedêutico do ensino profissional” (Pardal et al, 2005, p. 277). 

Quanto ao segundo ciclo, correspondia propriamente às questões 
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profissionalizantes e apresentava uma matriz curricular que novamente 

priorizava a formação técnica em detrimento das disciplinas de formação geral. 

A oferta de um ciclo preparatório de caráter geral não representou, 

segundo os autores, o fim da dicotomia ensino propedêutico e técnico, pois a 

reforma proposta era voltada para a formação profissional de operários 

especializados, o que prestigiou o ensino técnico, visto que ele continuou 

dirigido aos grupos economicamente desfavorecidos. 

A reforma do ensino técnico, na perspectiva de Pardal et al (2005), tinha 

dois objetivos. Primeiramente, qualificar a mão-de-obra e, segundo, conter as 

expectativas de ascensão social dos jovens mais pobres. A educação 

profissional tornou-se, nesse contexto, um elemento de compensação para os 

grupos mais carentes da sociedade que percebiam a preparação para o 

trabalho uma possibilidade de mobilidade social. Esse entendimento nos 

possibilita compreender a  expansão das matrículas do ensino técnico público, 

ocorrida entre os anos de 1950 e 1960, conforme tratada na tabela abaixo. 

Tabela 8 - Alunos matriculados no Ensino Técnico (1950-1960) 

Ano Total Oficial Particular 

1950 34.287 30.049 4.238 

1960 94.653 89.191 5.462 

   Fonte: Anuário Estatístico de Portugal. 

No entanto, a expansão do ensino técnico é acompanhada do 

crescimento do crescimento do liceu que também obteve um número 

expressivo de alunos matriculados de 48.485 alunos, em 1950, para 111.821 

nos anos de 1960, segundo os dados do Anuário Estatístico de Portugal. Os 

dados oficiais confirmam a preferência pela formação propedêutica. 

Ainda sobre a  Reforma Veiga Simão, em 1971, é importante ressaltar 

que ela foi significativa por representar o início da unificação do ensino 

secundário. Esse processo iniciou-se com a obrigatoriedade de uma 

escolaridade básica de oito anos, onde os primeiros quatro anos eram 

destinados ao ensino primário e os outros de ensino preparatório. Após essa 



58 

 

etapa, o aluno prosseguiria para o secundário que era formado por dois ciclos. 

O primeiro ciclo denominado de curso geral, com duração de dois anos e o 

segundo, designado de curso complementar, como tempo igual ao anterior.  

O curso geral era ofertado em escolas secundárias polivalentes e tinha,  

predominantemente, um currículo de formação geral e algumas disciplinas 

voltadas para a iniciação vocacional. Já o curso complementar possuía mais 

disciplinas de opção vocacional e algumas obrigatórias de caráter geral. Desse 

modo, a formação para o trabalho iniciava-se após um período de ensino 

básico de 8 anos ofertado a todos os estudantes.  

Contudo, mesmo diante das propostas acima elencadas a educação no 

período estadonovista deixou grandes desafios para a era democrática, visto 

que, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística – INE, o analfabetismo 

nos anos de 1970 atingia 25,7% da população, somente 28% concluiu o ensino 

primário, 1% o ensino secundário, 0,6% o ensino superior e apenas 1,4% do 

Produto Interno Bruto era destinado para o financiamento em educação. Esse 

cenário colocou a escolarização e a formação profissional dos portugueses no 

centro do debate após a redemocratização. Como abordaremos a seguir. 

 

2.3- A educação profissional portuguesa no contexto da 

redemocratização 

 

Para o desenvolvimento das reflexões sobre a educação profissional 

portuguesa, iniciamos tratando da educação no contexto democrático a partir 

dos aspectos básicos presentes nesse debate. Na sequência, discutimos a 

unificação do ensino secundário ocorrida nos primeiros anos do processo 

revolucionário de abril de 1974 e, posteriormente, as regulamentações legais 

referentes à formação profissional dos jovens portugueses na atualidade. 

Com o processo revolucionário de 1974, a educação adquiriu  

centralidade no debate político, e segundo Tiriba (2009), e compreendida como 

capaz de contribuir para a construção de uma sociedade socialista respaldada 

no apoio popular. Para tanto, compreendiam ser necessário o desenvolvimento 
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de três ações: primeiramente, a democratização da escola mediante a garantia 

de acesso ao ensino para todas as classes sociais, em especial, os 

trabalhadores. A segunda, direcionar a educação aos interesses do povo e não 

da elite portuguesa e, por fim, ampliar a participação de toda a comunidade 

escolar e não apenas dos professores e alunos nos temas referentes ao 

processo educativo. Segundo Stoer (1982), nesse momento ocorreu  

[...] uma tentativa de dissolver a distinção entre o Estado e a 
sociedade civil, utilizando critérios não corporativistas (em vez de ser 
o Estado a dominar e a submeter a sociedade civil como tinha 
acontecido durante o regime de Salazar, a sociedade civil começou a 
dominar e a moldar o Estado), e assim, ainda de modo embrionário, 
pretendeu-se a auto-gestão e a expansão da sociedade civil em 
detrimento do Estado (STOER, 1982, p.80). 
 

 No entanto, a partir do I Governo Provisório, em especial após o contra-

golpe ocorrido em 25 de novembro de 1975,  ocorreu uma limitação nas ações 

revolucionárias, a partir de um rígido domínio do Estado sobre a esfera 

educativa, principalmente quanto ao controle das iniciativas populares que 

atuavam em distintos níveis de escolaridade.   

O período do contra-golpe de novembro de 1975, Segundo Stoer (1982), 

apresentou também outras ações que demonstram o rompimento com o 

período revolucionário iniciado em 1974. Entre elas destacam-se as alterações 

nos currículos escolares, que eliminaram as disciplinas de Sociologia e Política, 

a extinção das atividades desenvolvidas no setor rural ou operário por 

estudantes das Escolas do Magistério Primário, as quais oportunizavam que os 

formandos tivessem contato com realidades distintas as vividas no contexto 

urbano. Essas medidas, na visão de Stoer (1982) significaram um  retrocesso e 

uma ruptura com a defesa de uma transformação do sistema de ensino a partir 

da base e não do topo. Desse modo, o autor compreende que  

O ensino visto em termos de desenvolvimento nacional acabou por 
representar um regresso à dualidade crescimento 
econômico/igualdade de oportunidades de educação, própria do início 
dos anos setenta (STOER, 1982, p. 85).  
 

As alterações acima elencadas não significaram que a educação não 

tivesse mais centralidade no debate político, mas demonstram as mudanças no 

discurso -  e claro, na concepção política acerca de seu papel – que é fruto do 
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contexto político vivido pelo Estado português em busca da integração à 

Comunidade Econômica Europeia, onde a  

[...] prioridade educativa passou a privilegiar a questão do papel do 
sistema escolar na qualificação da mão-de-obra, associado à 
afirmação da urgência em realizar uma reforma educativa global que 
proporcionasse coerência ao sistema de ensino e respondesse às 
necessidades que o sistema econômico, nesta fase de integração 
europeia, atribuía à educação (TEODORO & ANÍBAL, 2008, p. 80). 

 

No entanto, embora o percurso da construção democrática portuguesa 

tenha rompido com os ideais socialistas do período revolucionário não é 

possível desconsiderar a importância do processo democrático para a 

elaboração da Lei nº 46/86 - Lei de Bases do Sistema Educativo. O novo 

aparato legal assumia como responsabilidade 

[...] articular a democratização da educação e a modernização da 
educação e das escolas, em especial em vista os desafios 
decorrentes da adesão de Portugal à (atualmente designada) União 
Europeia (LIMA, 2000, p. 54). 

 

A adesão de Portugal à CEE tornou a reforma da educação uma 

prioridade dos governos constitucionais, o que levou o país a submeter-se as 

exigências de padronização da modernização neoliberal em curso na Europa 

naquele momento e que colocavam em pauta a defesa do equilíbrio 

orçamentário, da competitividade e da abertura de mercado, o que requeria do 

Estado uma profunda alteração em suas estruturas políticas. 

Nesse contexto, segundo Teodoro (2008),  as  políticas educativas 

foram desenvolvidas a partir da ideologia da modernização, onde se consolidou 

a vinculação da educação aos interesses econômicos, mas que segundo 

Afonso (2000, p. 36) “[...] embora mantendo conexões evidentes com o 

neoliberalismo, não se confundiu com este” . Para Teodoro (2008), nesse 

período difundiu-se a relevância do capital cultural, da educação e da formação 

da mão-de-obra como elementos essenciais para que o país alcançasse a 

modernização econômica almejada, sendo que na defesa da modernização do 

país a esfera educativa incorporou os valores e até mesmo vocabulário do 

setor empresarial. 

Teodoro (2008) ressalta que o discurso de modernização oculta os 

aspectos ideológicos presentes na defesa da igualdade de oportunidades e nas 

propostas de parceria do Estado com empresas. Para o autor, essas propostas 
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não conduzem ao alargamento dos direitos sociais dentro da esfera pública, ao 

contrário reduzem o papel do Estado na efetivação das garantias sociais, além 

de fortalecerem a noção de que a esfera privada é mais competente que as 

ações estatais. 

O discurso que se construiu não representou uma ruptura com a 

defesa de democratização do ensino, mas introduz um novo conceito, no caso 

o de qualidade, que elabora um modelo de política educativa que segundo 

Afonso (2000, p. 21) apontava “para o desinvestimento na educação pública a 

ser compensado pela introdução da qualidade e pelo aumento da eficiência do 

sistema”, revestido de novos significados para elementos básicos do processo 

de democratização, tais como: participação, autonomia, justiça, entre outros. 

No entanto, o autor adverte que a sociedade portuguesa vivenciou, 

entre 1985-1995, em sua política educativa “um relativo contra-ciclo em relação 

ao neoliberalismo emergente no contexto internacional” (AFONSO, 2000, p. 

22), pois coexistiram tanto atos de privatizações de estatais, de redução de 

direitos sociais, como ações que contribuíram “[...] para a concretização do 

princípio de igualdade de oportunidades e expansão dos direitos sociais e 

culturais” (AFONSO, 2000, p. 23).  

As ações do Estado português, conforme o autor, acompanharam a 

tendência internacional de priorizar o investimento estatal no ensino básico e  

direcionar os outros setores da educação à esfera privada, como foi o caso do 

ensino superior e da educação profissional, as quais apresentaram relações 

distintas com o Estado. No caso do ensino superior, há apenas a regulação 

estatal para garantir a criação e o funcionamento dos estabelecimentos de 

ensino. Já o ensino profissionalizante tinha a possibilidade de ser desenvolvido 

por diversos setores (sindicatos, empresas, associações, etc) precisando 

apenas cumprir com o currículo determinado pelo Estado para o setor voltado à 

formação proposta pela instituição. 

Conforme o autor, em meados dos anos de 1990, ocorreu uma 

hierarquização entre o Estado, comunidade e mercado em que este último foi e 

privilegiado. Desse modo, o discurso sobre a educação não mais defendia as 

ideias de reforma em âmbito global, ou seja, a partir de alterações na estrutura 
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política da sociedade como fora defendido no período revolucionário de 1974, 

voltando-se as propostas para mudanças graduais, de reajustamento, 

apontadas por Afonso (2000) como pressupostos neo-reformistas  e que 

contribuíram para os novos consensos em educação, o qual se concretizaria 

via a defesa de um pacto educativo, sem a  centralidade do Estado.  

 O pacto educativo proposto, segundo o autor, é apresentado como um 

meio de mobilização da sociedade e foi até mesmo assimilado por alguns  

como sendo um modelo positivo de gestão. Já para os críticos, era sem 

“credibilidade porque as propostas não se fundamentam em qualquer avaliação 

prévia da situação da educação em Portugal” (AFONSO, 2000, p.29) e 

compreendidas, para esse último grupo, como “[...] políticas híbridas e 

contraditórias que ganham sentido quando equacionadas como expressão de 

um neoliberalismo educacional mitigado” (AFONSO, 2000, p. 30). Como 

exemplo desse modelo de política educacional, aponta a Lei 5/97, voltada para 

a  educação pré-escolar que expandiu a oferta dessa etapa de escolaridade 

mediante iniciativas não estatais. Embora não retirasse o Estado desse debate, 

deixou-o na condição de regulador, como já apontado anteriormente. 

Outro aspecto apontado pelo autor, acerca do modelo educativo do 

período em questão, foram os Territórios Educativos de Intervenção Prioritária 

(TEIP‟s), criados em 1996, com o compromisso de combater o insucesso 

escolar em regiões economicamente carentes mediante parceria entre 

entidades diversas que pudessem garantir as condições e os recursos 

necessários à igualdade de oportunidades para todos os alunos, alegavam que 

dessa forma seria possível universalização a educação básica. 

O modelo proposto para a oferta da educação básica confirmam as 

críticas referentes à atuação do Estado como um regulador das políticas e não 

mais como o executor. Outro exemplo da mesma lógica dos TEIP‟s segundo 

Afonso (2000) foram os „currículos alternativos‟, voltados para os jovens das 

periferias e que foram apresentados pelos discursos oficiais como  instrumento 

de combate ao insucesso escolar, mas que naturalizam a  “gestão das 

desigualdades no interior da escola” (AFONSO, 2000, p. 32). O autor observa 

que tanto essa proposta quanto o modelo de parceria adotadas nas  
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experiências dos TEIP‟s contribuem para uma visão preconceituosa em relação 

aos alunos a quem essas políticas são voltadas e revelam ainda a 

permanência da oferta de uma educação compensatória para os grupos 

populares. 

Diante do exposto, podemos afirmar que as ações do Estado português 

para o setor educativo expressam uma convergência com as propostas de 

reorganização do papel do Estado no contexto capitalista internacional, onde 

os ideais de igualdade são substituídos pelos de produtividade e que afetaram 

diretamente as políticas educativas em Portugal, em especial o ensino 

profissional, como  trataremos a seguir.  

Quanto às políticas para o ensino profissional, após a Revolução dos 

Cravos, foram acompanhadas da defesa dos ideais de igualdade de 

oportunidades e a luta pelo acesso de todos a um mesmo currículo. Assim, em 

1978, ocorreu a extinção do ensino comercial e industrial e a consequente 

unificação do ensino secundário.  

A unificação do ensino secundário assumia como objetivo a garantia da 

igualdade de oportunidades através da atualização pedagógica, para assim  

romper com  a dicotomia entre o ensino geral e técnico, até então existente. 

Para o cumprimento desses objetivos 

Foram adaptadas algumas inovações curriculares numa perspectiva 
de integração dos saberes técnicos e práticos, do mundo do trabalho 
e do mundo social, de ligação à comunidade destacando-se a 
introdução de disciplinas como os trabalhos oficinais, a educação 
cívica e politécnica e as ciências sociais (PARDAL et al, 2005, p. 
297). 

A unificação do ensino secundário, no entanto, ao invés de romper com 

a dicotomia ensino propedêutico e técnico ocasionou a licealização do 

secundário. No entendimento de Pardal et al (2005), a unificação do ensino 

secundário, positivamente, gerou o crescimento do investimento do setor 

público na formação dos recursos humanos e na infra-estrutura para atender a 

demanda. Porém, criou também “um ensino secundário dependente e 

subsidiário do ensino superior, um insucesso escolar elevadíssimo e um 

desinteresse pela escola” (PARDAL et al, 2005, p. 299), além da  

marginalização desse ensino no interior do sistema educativo, visto que, 
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segundo os autores, a composição dos currículos novamente privilegiavam os 

estudos humanísticos que compreendiam 59,6% dos componentes 

disciplinares dos 5º ao 6º anos, enquanto os saberes práticos correspondiam  a 

20%.Os dados, em questão, nos permitem afirmar a permanência da dicotomia 

entre ensino propedêutico e técnico.  

A reinstitucionalização do ensino profissional no ensino secundário, 

segundo Pardal et al (2005)  foi retomada, em 1983, com a chamada Reforma 

Seabra. Esse processo iniciou-se, em 1980, por meio de experiências de 

formação técnica e profissional ocorridas tanto dentro quanto fora do sistema 

regular de ensino, tais como a profissionalização do 12º ano instituída pelo 

Decreto-Lei nº 240/80 e pela Portaria nº 420/80 de 19/7/1980 e pela ação piloto 

de formação profissional do Ministério do Trabalho, sendo essa última voltada 

para os jovens que abandonaram a escola entre o 6º e 9º anos.  

É nesse contexto que o despacho normativo nº 194, de 19 de outubro de 

1983, criou os cursos profissionais e os cursos técnico-profissionais. Aqueles 

voltados para a qualificação dos trabalhadores inseridos no setor produtivo e 

tinha duração de um ano, sendo obrigatório o estágio complementar. Já os 

cursos técnico-profissionais destinavam-se à formação dos quadros médios, 

em um período de três anos. Esses cursos podiam ser realizados apenas pelos 

estudantes que tivessem concluído o 9º ano do ensino secundário. 

A proposta de trajetória profissional apresentada pela Reforma Seabra, 

segundo Pardal et al (2005), manteve na estrutura curricular a predominância 

técnica, especialmente, nos cursos profissionais que eram constituídos apenas 

por disciplinas práticas. Já os cursos técnico-profissionais apresentavam uma 

estrutura curricular, onde embora existissem disciplinas de formação geral, 

elas, em média atingiam um percentual de 16% a 20% da grade curricular, 

contra 49% a 60% de estudos técnicos. Entre os dois modelos formativos 

propostos, segundo os autores, o ensino técnico-profissional foi o que obteve 

maior procura ao longo dos anos de 1980 até o surgimento dos Cursos 

Tecnológicos a partir de 1993.  
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O Decreto-Lei nº 26, de 21 de janeiro de 1989 relançou o ensino 

profissional como uma alternativa de formação aos jovens que abandonaram o 

sistema educativo. De acordo com Azevedo (1994), a criação das escolas 

profissionais causou uma onda de entusiasmo. No desenvolvimento deste 

modelo de ensino, na perspectiva do autor, o  

Estado escolheu para si um papel regulador. As instituições locais 
provaram, mais uma vez, que o Estado não é o construtor exclusivo 
do edifício social, e empenharam-se, na sua generalidade, na 
construção de projectos de formação territorializados e com impacto 
social local (AZEVEDO,1994, p.96). 

Sobre a criação das escolas profissionais, o Artigo 4º, §  1, do referido 

decreto, determinava que ocorresem em “[...] regime de contratos-programa 

com o Estado e mediante a celebração de protocolos que assegurem a 

colaboração entre diversas entidades promotoras”. O surgimento dessas 

instituições de ensino foi justificada como uma alternativa de inserção 

profissional aos jovens que por  

[...] reprovarem consecutivamente no ensino básico e no ensino 
secundário geral, eram empurrados para o abandono escolar 
precoce, sem qualquer qualificação profissional, sem perspectivas de 
uma adequada inserção socioprofissional e com uma auto-estima 
destroçada por uma instituição social tão poderosa que lhes dizia, dia 
após dia: tu não és capaz! (AZEVEDO, 2009, p.16). 

 

Neste contexto, as escolas de educação profissional foram criadas por 

iniciativa conjunta do Ministério da Educação e do Trabalho, posteriormente 

ficaram sobre a responsabilidade apenas do primeiro que realizou a proposta, 

segundo Azevedo (2009), mediante a participação dos segmentos públicos e 

privados, levando a quebra da “perspectiva do monopólio do controle estatal na 

oferta pública e institucional de ensino e investiu-se numa nova via de parceria 

entre o Estado e sociedade civil” (AZEVEDO, 2009, p.17). Sobre essa questão, 

o Artigo 5º do Decreto-lei nº 26/89 estabelece que  

Podem ser promotores das escolas profissionais entidades públicas e 
privadas, designadamente autarquias, cooperativas, empresas, 
sindicatos, associações, fundações, instituições de solidariedade 
social, organismos especialmente vocacionados para esse fim dos 
Ministérios da Educação, do Emprego e da Segurança Social e 
outros, preferencialmente associados. 
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O Artigo 7º, § 1, alínea „A‟, determina que o acesso as escolas 

profissionais era destinado aos “Jovens que concluíra o 3º Ciclo do ensino 

básico (9º ano) ou a iniciação profissional e procuram um percurso educativo 

alternativo, orientado para a inserção no mundo do trabalho” ou ainda, 

conforme a alínea  „B‟, para os casos em que “Até à efetivação da escolaridade 

obrigatória de nove anos, os jovens que tenham concluído o 2º ciclo do ensino 

básico (6º ano) ou abandonado o 3º ciclo sem concluir”.  

O ensino profissional, no referido decreto, tem como foco principal a 

elevação da escolaridade dos jovens, em especial, e dos trabalhadores, 

conforme o §  2, do Artigo 7º que possibilitava que estes pudessem “[...] elevar 

o nível de escolaridade e de qualificação profissional, em regime pós-laboral”. 

Sendo a elevação da escolaridade e a qualificação dos trabalhadores o grande 

objetivo da proposta apresentada, como explicita o Artigo 8º, do decreto em 

questão, ao definir que os currículos e programas deveriam ser diferenciados, 

“[...] de acordo com o nível de escolaridade e de qualificação profissional”.  

 Desse modo, após os nove anos de escolaridade básica havia três 

percursos escolares possíveis: as escolas secundárias, onde eram ofertados 

cursos gerais e tecnológicos; as escolas profissionais e os centros de formação 

profissional, que atuavam com uma proposta de alternância. Com exceção 

desse último, todos os cursos teriam duração de três anos e, os seguintes 

componentes formativos: formação geral ou sociocultural, formação específica 

ou científica e formação técnica ou tecnológica.  

Segundo o Artigo 12º, do Decreto-lei 26/89, os cursos teriam diplomas 

diferentes, mas equivalentes “para todos os efeitos legais, aos que lhes 

corresponderem no sistema regular de ensino”. Desse modo, o Artigo 13º 

determinava que “Aos diplomados com equivalência ao 12º ano é garantido o 

acesso ao ensino superior, nas condições e termos definidos na lei aplicável”. 

A garantia legal de prosseguimento dos estudos é apontada como uma ruptura 

com a dicotomia entre ensino secundário humanístico e ensino 

profissionalizante. 
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As determinações legais do Decreto 26/89, no entendimento de Antunes 

(2004), foram promovidas no contexto da Reforma do Sistema Educativo que 

apresentou uma agenda de propostas neoliberais para a educação em 

Portugal. Em nosso entendimento, esse contexto político expressa o processo 

de precarização do trabalho vivido na Europa com as propostas de Estado 

Mínimo. Essa afirmação se explicita no modelo de recrutamento dos docentes 

e do setor administrativo, os quais o Artigo 14º, § 1, definia como  

[...] contratos individuais de trabalho e em nenhum caso conferem aos 
particulares outorgantes a qualidade de funcionários ou agentes da 
Administração, devendo ser reduzidos a escrito, com menção 
obrigatória das condições da respectiva prestação e do prazo de sua 
duração. 

Outra manifestação das alterações ocorridas na educação portuguesa  

se visualiza no Artigo 16º, § 1, quando define que   

A gestão das escolas profissionais é de tipo privado e pode assumir a 
forma de gestão participada pelas várias entidades promotoras, a 
definir nos contratos-programa e protocolos de criação. 

 

 A legislação definia ainda que a gestão deveria ser realizada a partir de 

objetivos elaborados para  orientar o plano de atividades, o qual deveria ser 

apresentado anualmente ao Ministério da Educação e do Emprego. 

As escolas profissionais, no entendimento de Antunes (2004),  ilustram 

as políticas em educação no país a partir do processo de inserção na 

Comunidade Econômica Europeia e suas exigências de competitividade e de 

controle dos gastos públicos. Assim, as preocupações com a ampliação da 

escolaridade em Portugal não foram acompanhadas do compromisso do 

Estado com a oferta pública de educação a todos, visto que o Artigo 17º admite 

o pagamento de matrículas e mensalidades como fontes de receitas das 

escolas profissionais, além de recursos provenientes da prestação de serviços 

ou da venda de produtos e bens.  

Na perspectiva dos defensores das escolas profissionais criadas pelo 

Decreto-lei nº 26/89, a descentralização da gestão e as parcerias para o 
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desenvolvimento do ensino profissional representaram um processo de 

inovação em Portugal por terem garantido   

[...] um novo modelo de instituição educativa, em que a regulação do 
Ministério da Educação se combinou com a iniciativa autônoma (e 
incentivada e permanentemente apoiada pela Administração) de 
centenas de instituições da sociedade portuguesa, interligadas nas 
redes de cooperação local, que se formaram livremente em todo o 
país (AZEVEDO, 2009, p.22). 

 

O modelo de gestão proposto é criticado por Antunes (2004) como tendo 

contribuído para reduzir o papel do Estado na direção da educação pública ao 

redistribuir as responsabilidades com diversos atores sociais e entidades, 

“Notoriamente, e numa iniciativa sem precedentes, o Estado dinamizou e 

envolveu-se ativamente na criação de um subsistema de ensino que é em 

regra, privado” (ANTUNES, 2004, p. 490). 

Sobre as críticas acima destacadas, os defensores da proposta afirmam 

que a opção foi  

Recusar o modelo de ensino geral e liceal como devendo ser o 
paradigma de um „ensino secundário‟ capaz de proporcionar o 
desenvolvimento humano de todos e de cada um dos jovens e de os 
preparar para usufruir de diferentes oportunidades face à vida 
(AZEVEDO, 2009, p. 35). 

As promessas de democratização do ensino, na perspectiva de Antunes 

(2013), se efetivaram quantitativamente por terem garantindo o acesso à 

escola, mas não alcançaram a universalização do sucesso, em especial no 

ensino secundário. Para a autora, as escolas profissionais oriundas da reforma 

dos anos de 1980 fizeram do “ensino secundário um ensino preparatório de 

elites e terminal de massas” (ANTUNES, 2013, p.12). 

Os debates sobre as escolas profissionais persistiram e resultaram em 

novas alterações nas décadas seguintes. As primeiras ocorreram com o 

Decreto-lei nº 70/93, de 10 de março, que em seu Artigo 1º  definiu “o 

regime de criação, organização e funcionamento das escolas profissionais, 

no âmbito do ensino não superior, como modalidade especial de educação 

escolar”.   
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Outro aspecto importante do decreto em questão é quanto à 

contratação de pessoal para as escolas profissionais, visto que no Decreto-

lei 26/89 o contrato temporário de trabalho se caracterizava como o modelo 

determinante das relações laborais das instituições promotoras, já com a 

revogação, o Artigo 16º, § 1, do Decreto-lei 70/93 determinava que 

“Excepcionalmente, e para a satisfação de necessidades transitórias, 

poderá ser admitido pessoal em regime de prestação de serviços”. 

As legislações posteriores mantiveram a perspectiva do ensino 

profissional como vetor de desenvolvimento da nação. A revogação do 

Decreto-lei nº 70/93 é justificada no Decreto-lei nº 4/98, de 8 de janeiro, 

como um ajuste que proporcionaria “a definição de uma estratégia 

correctiva, com vista a combater as fragilidades existentes, não perdendo, 

antes consolidando, as potencialidades contidas no ensino profissional”. 

Esse decreto manteve o ensino profissional como uma modalidade especial 

de educação dirigida para a  

[...] estruturação e qualificação educativa da formação profissional 
dos jovens, ao mesmo tempo que se procura introduzir no sistema 
educativo uma via própria de estudos de nível secundário 
alternativa ao ensino regular. 

 

O decreto assume ainda o compromisso em alargar o âmbito da oferta 

do ensino profissional, visando o fortalecimento local e assim contribuir 

para a estruturação de outras modalidades de formação concomitante aos 

cursos profissionais.  

Entre as mudanças mais significativas, do referido decreto, estão o  

regime jurídico de criação das escolas e o financiamento dessas 

instituições. Aquele por ter apresentado alterações no modelo de criação  

das escolas profissionais, ao extinguir os contratos-programa estabelecidos 

entre os promotores e o Ministério da Educação pelo “regime de liberdade 

de criação sujeito a autorização prévia de funcionamento”. A questão dos 

recursos, por sua vez, esteve condicionado ao cumprimento de regras para 

seu recebimento. Sobre esse aspecto, o Artigo 19º, do decreto em questão, 

em seu § 2, alínea „D‟, explicita a compreensão de subordinação dos 
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cursos profissionais ao setor produtivo, sendo que um dos critérios de 

qualidade e pertinência dos cursos era buscado pelo nível de 

empregabilidade dos egressos. O decreto garante auxílio público aos 

cursos que apresentem demanda significativa e veta o financiamento nas 

áreas consideradas não prioritárias. 

 Os aspectos acima abordados mostram-se coerentes com os novos 

discursos do capital e a responsabilização dos indivíduos na manutenção 

de seus empregos. No entendimento de Alves (2009, p. 56), “no novo 

quadro da ordem econômica e das narrativas que a legitimam, a educação 

surge investida de um novo mandato: promover a inclusão e a 

empregabilidade”, destacando ainda que  

Se o emprego deixou de ser um direito, a empregabilidade passou 
indiscutivelmente a ser um dever e uma responsabilidade individual. 
Estão assim criados os quadros cognitivos para que o desemprego 
deixe de ser considerado como um problema econômico e político 
para passar a ser concebido como um problema individual cuja 
origem reside num défice de competências de empregabilidade 
(ALVES, 2009, p. 55).  

  A afirmativa da autora, quanto ao papel que o conceito de 

empregabilidade assume no cenário capitalista atual, pode ser demonstrada 

na preocupação presente no Artigo 11º, § 2, do Decreto-lei 04/98 ao 

estabelecer que 

As escolas profissionais são obrigadas a manter um registro 
actualizado dos processos e resultados da formação e dos trajetos 
imediatamente subseqüentes dos seus diplomados, de modo a 
poderem disponibilizar essa informação quando solicitada pelo 
Ministério da Educação. 

 

Diante do exposto, podemos afirmar  que a educação nos anos de 1980 

e 1990 foi profundamente marcada pela redução da atuação direta do Estado e 

pela valorização da pertinência da intervenção de outros agentes sociais, entre 

eles o setor empresarial. Esse percurso foi marcado também pela incorporação 

de padrões de qualidade na educação, os quais permaneceram no 

desenvolvimento das políticas educativas no século XXI, como veremos no 

Decreto-lei 74/2004 de 26 de março. 
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A Reforma do Ensino Secundário, a partir do Decreto-lei 74/2004, ao 

promover a reorganização dos cursos gerais e cursos tecnológicos ocasionou 

mudanças no ensino profissional, esse último mais especificamente, a partir da 

elaboração da Revisão Curricular do Ensino Profissional, a qual  teve a função 

de orientar as mudanças a serem realizadas.  O referido documento 

compreende o ensino profissional como  

[...] um subsistema de ensino integrado ao ensino secundário, no qual 
faz prova de sua relevância, como modalidade especial de educação 
dirigida à qualificação profissional inicial dos jovens. Os cursos 
profissionais de nível secundário apresentam-se como um percurso 
alternativo assente numa estrutura curricular modular e numa 
dimensão predominantemente técnica e prática da aprendizagem, 
preparando para o exercício profissional qualificado, numa 
perspectiva de Aprendizagem ao longo da vida, tendo sempre 
presente a dimensão humana do trabalho (PORTUGAL, 2003, p.5). 

 

O documento apresenta ainda entre as suas linhas de ação, a 

racionalização da oferta de formação profissionalmente qualificante através do 

Catálogo Nacional de Qualificações e de um Catálogo Modular de Formação 

Profissional e a oferta prioritária de cursos técnicos intermediários.  

O Decreto-lei nº 74/2004, de 26 de março, por sua vez, regulamentou os 

princípios da organização curricular e da avaliação das aprendizagens, no nível 

secundário, definindo como prioridade a formação e qualificação dos jovens, 

além do combate ao insucesso e abandono escolares. O decreto inova ao 

possibilitar que as escolas secundárias do ensino público ofertem cursos do 

ensino profissional. 

O decreto, em seu Artigo 5º, define que “O ensino secundário visa 

proporcionar formação e aprendizagens diversificadas”. A oferta formativa foi 

dividida em quatro cursos, todos com três anos de duração que correspondem 

aos 10º, 11º e 12º anos. O  curso científico-humanístico  tem como objetivo o 

prosseguimento de estudos no ensino superior.  O tecnológico destinado, 

preferencialmente, aos jovens interessados em trabalhar após a conclusão do 

12.º ano de escolaridade, havendo a possibilidade de ingresso no ensino 

superior. Os cursos artísticos especializados, conforme a área artística 
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direcionado para o mundo do trabalho e, também, para o prosseguimento dos 

estudos.  

Quanto aos cursos profissionais são voltados para a qualificação inicial 

dos alunos, sendo privilegiada a inserção no mundo do trabalho e, igualmente 

aos demais, permite a continuidade dos estudos. O § 2, do mesmo artigo, 

estabelece que o ensino secundário tinha como objetivo proporcionar “[...] uma 

segunda oportunidade formativa que permita conciliar a freqüência de estudos 

com uma atividade profissional”. 

Atendendo a determinação do Decreto 74/2004, de que a diversidade de 

oferta educativa de nível secundário tenha regulamentação própria foi 

elaborada a Portaria 550-C/2004 de 21 de maio que define  em seu Artigo 8º 

que a oferta formativa deve atender aos perfis profissionais emergentes e deve 

ocorrer “no quadro de uma identificação de áreas prioritárias e estratégicas 

para o desenvolvimento econômico e social do país, num contexto de 

globalização”.  Essa orientação reafirma a compreensão presente nas 

legislações anteriores de que os cursos profissionais devem atender aos 

interesses produtivos e tem como princípio norteador de sua proposta a noção 

de competência.  

O conceito de competência se faz presente desde o Decreto 26/89 e as 

demais legislações acima tratadas reforçam essa perspectiva. O termo 

competência, juntamente a tantos outros termos do cenário capitalista 

globalizado, expressam segundo Alves (2009, p. 56) “ressemantização da 

Teoria do Capital humano”. Frigotto (2009, p.71) corrobora afirmando que “do 

mesmo modo, a formação profissional por competências para a 

empregabilidade, desloca e tira da memória social o direito à qualificação, 

vinculado ao direito ao emprego” 

O discurso de defesa da empregabilidade e da formação profissional a 

partir do desenvolvimento de competências será o grande norte do Programa 

Iniciativa Novas Oportunidades , a qual, segundo Cerqueira e Martins (2011), 

tem como meta o crescimento da frequência das diversas modalidades 

formativas do ensino secundário, e consolidou-se a partir do Decreto-lei nº 
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396/2007, de 31 de dezembro que criou os instrumentos de operacionalização 

responsáveis pela reestruturação e articulação da formação profissional 

inserida no sistema educativo e no mercado de trabalho e que tem como 

objetivo a generalização da escolaridade mínima obrigatória e a qualificação 

dos jovens na idade correspondente ao ensino secundário.  

A Iniciativa Novas Oportunidades objetiva elevar a escolaridade dos 

portugueses e qualificá-los para o trabalho. Para alcançar esse compromisso 

apresenta dois eixos de intervenção, um voltado para os adultos e outro para 

os jovens. Esse último buscando combater o insucesso e o abandono 

escolares a partir do incentivo a profissionalização.  Esses objetivos compõem 

o processo de vocacionismo, presente tanto em Portugal quanto na maioria da 

Europa, e que “coloca a educação ao serviço da economia e que deslegitimiza 

toda e qualquer discussão sobre o seu papel na produção de novas formas de 

desigualdade escolar e social” (ALVES, 2008 p. 225). 

Diante do exposto podemos afirmar que as propostas formativas acima 

destacadas contribuem para a naturalização das práticas de competitividade, 

de fortalecimento do individualismo, os quais justificam o insucesso escolar 

vivido pela juventude, além de ocultarem os mecanismos que reproduzem as 

desigualdades escolares e transformarem a formação para o trabalho em uma 

estratégia meramente econômica e não uma política social. 
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1. Título 

A educação profissional para jovens: uma análise comparada entre Brasil e 

Portugal 

2. Área 

Educação/ Educação Profissional 

 

3. Introdução e justificativa 

 

O presente projeto, parte do curso de doutorado em educação do 

Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal de 

Goiás, na linha de pesquisa: Estado, Políticas e História da Educação, trata-se 

de uma proposta de estágio de doutoramento no exterior que tem como 

objetivo pesquisar a política de  formação e qualificação dos jovens integrantes 

do Programa Novas Oportunidades, sob a orientação da professora doutora 

Maria Natália de Carvalho Alves no Instituto de Educação da Universidade de 

Lisboa, em Portugal, no período de setembro de 2014 a fevereiro de 2015. 

O Instituto de Educação da Universidade de Lisboa realiza pesquisas 

sobre a educação e qualificação de jovens e sedia o Projeto Eduqual – 

Educar e Qualificar: o caso do Programa Novas Oportunidades, onde a 

professora Natália Alves é pesquisadora. A referida professora desenvolve 

pesquisas sobre a educação profissional de jovens e é referência na área, 

tendo também realizado estudos em parceria com pesquisadores brasileiros. 

O Grupo de Pesquisa Eduqual tem como objetivo investigar  as políticas 

em educação voltadas para grupos com baixa escolaridade, em particular o 

Programa Novas Oportunidades (PNO), lançado em 2005 em Portugal, e que 

na perspectiva dos pesquisadores, têm contribuído para a reconfiguração do 

sistema educativo português e para a consolidação de novos modos de 

regulação. A pesquisa desenvolvida  no instituto é organizada em quatro eixos:  

A) Análise das alterações nos modos de regulação do sistema educativo; B) 

Caracterização das ofertas educativas para adultos e jovens e dos seus 

promotores; C) Análise da recomposição do campo profissional da educação 

decorrente da emergência de novos grupos profissionais e da reconfiguração 
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do trabalho docente; D) Caracterização dos públicos abrangidos por estas 

medidas e da forma como delas se apropriam.  

O Projeto de pesquisa EDUQUAL tem como objeto de estudo o 

Programa Novas Oportunidades. Do ponto de vista metodológico, adota a 

abordagem qualitativa, utilizando o método de Estudo multi-caso. A proposta 

tem caráter inovador, pelos seguintes aspectos: primeiramente, por 

compreender que, diferentemente dos períodos anteriores, em que ocorriam 

grandes reformas na educação, o setor educativo português vive um momento 

de revolução silenciosa. Outro aspecto, é a visão de totalidade da política 

educativa, buscando o entendimento das dimensões econômicas, políticas e 

sociais das propostas de formação apresentadas para o ensino profissional 

destinado aos jovens com baixa escolaridade. 

As publicações dos pesquisadores do grupo Eduqual apontam para um 

cenário em que a elevação do nível de qualificação da população é o grande 

objetivo das políticas educativas portuguesas. Com isso ocorre uma 

progressiva profissionalização no país, a qual é subordinada aos interesses da 

nova ordem econômica e, assim, a formação para o trabalho, nessa lógica, 

contribui para a difusão de um discurso em que a educação seria o caminho 

para a superação da crise do desemprego (ALVES, 2009). A autora afirma 

ainda que 

Não é pois, de se estranhar que no processo de inculcação de uma 
nova visão de mundo, a educação seja investida de novas atribuições 
que se pautam por uma subordinação crescente aos interesses do 
capital e pela hipervalorização da sua dimensão utilitarista (ALVES, 
2009, p.56).  

 
A Iniciativa Novas Oportunidades tem como meta o crescimento da 

frequência das diversas modalidades formativas do ensino secundário, e 

consolidou-se a partir do Decreto-lei nº 396/2007, de 31 de dezembro que criou 

os instrumentos de operacionalização responsáveis pela reestruturação e 

articulação da formação profissional inserida no sistema educativo e no 

mercado de trabalho e que tem como objetivo a generalização da escolaridade 

mínima obrigatória e a qualificação dos jovens na idade correspondente ao 

ensino secundário. Para alcançar esse compromisso apresenta dois eixos de 
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intervenção, um voltado para os adultos e outro para os jovens. Esse último 

buscando combater o insucesso e o abandono escolares a partir do incentivo a 

profissionalização.   

Para Alves (2008) a proposta do Programa Novas Oportunidades é 

integrante  do processo de vocacionismo, presente tanto em Portugal quanto 

na maioria da Europa, e que “coloca a educação ao serviço da economia e que 

deslegitimiza toda e qualquer discussão sobre o seu papel na produção de 

novas formas de desigualdade escolar e social” (ALVES, 2008 p. 225), 

contribuindo, desse modo, para a naturalização das práticas de competitividade 

e de fortalecimento do individualismo, ao justificar as trajetórias de insucesso 

escolar vividas pela juventude como decorrentes de trajetórias pessoais. De 

acordo com a autora, essa compreensão torna a formação para o trabalho uma 

estratégia meramente econômica e não uma política social. 

Os estudos realizados pelo grupo de Pesquisa Eduqual e pesquisadores 

brasileiros apontam particularidades entre Brasil e Portugal, em especial, 

quanto à posição periférica ocupada pelos dois países no cenário capitalista 

mundial , repercutindo, em muitos aspectos, em suas políticas educacionais. 

Alves (2008) afirma que o “vocacionismo” tem origem nos anos de 1980 diante 

das altas taxas de desemprego nos países industrializados e revisita a teoria 

do Capital Humano. Na perspectiva da autora, essa é uma característica 

marcante do Programa Novas Oportunidades, quando atribui à 

profissionalização a responsabilidade em aumentar a competitividade 

econômica nacional mediante estratégias de combate ao abandono escolar 

precoce.  A autora critica ainda a defesa do discurso acerca das 

potencialidades da educação no crescimento econômico do país, destacando 

que aos dados oficiais publicados pela União Europeia não confirmam as 

vantagens competitivas da educação. 

No entendimento de Rummert e Alves (2010), as convergências políticas 

dos Estados brasileiro e português, referentes à educação, são anteriores ao 

período democrático, visto que as ditaduras vividas pelos dois países – 

Portugal com o Estado Novo (1926- 1974) e o Brasil, na sua segunda fase 
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ditatorial, entre os anos de 1964 a 1985 – marcaram significativamente a 

educação dessas nações. Na perspectiva das autoras, 

Sob a égide do autoritarismo que constituiu, nos dois países, 
referente sociocultural estruturante, são convergentes as concepções 
orientadoras das políticas educacionais, no que concerne à ausência 
de efetivos compromissos do Estado com a plena escolarização de 
seus contingentes populacionais (RUMMERT; ALVES, 2010, p. 512). 

 
O período ditatorial ocorrido nos dois países, ainda de acordo com as 

autoras, aliado a uma política econômica concentradora de riquezas resultou 

na baixa escolarização da classe trabalhadora.  A essa afirmativa, 

acrescentamos também, que em nosso entendimento, a trajetória elitista de 

educação vivida pelos dois países e a dicotomia entre educação geral e ensino 

profissional contribuiu para que se cristaliza-se as noções de que a formação 

para o trabalho deveria ser destinada apenas aos que executariam atividades 

manuais e portanto, se constituiria em uma educação de segunda categoria. 

Quanto ao retorno à democracia, em ambos os países, foi marcado por 

anseios de conquistas sociais, entre elas o reconhecimento da educação 

enquanto um direito social, do mesmo modo, a formação dos trabalhadores.  

No caso brasileiro, a redemocratização não representou uma ruptura com as 

elites econômicas, muito menos proximidade do governo com as demandas do 

povo. Ela ocorreu através um processo de transição do poder aos civis, o qual 

se efetivou com as eleições livres para a presidência da república em 1989.  

Os anos de 1990 são significativos na construção de um novo discurso 

acerca dos objetivos da política de Estado, onde, apesar da proximidade da 

promulgação da Constituição de 1988, reacenderam-se as propostas 

privatistas no campo educativo, as quais compreendem  a educação como 

mercadoria e, não como um direito social a ser garantido via uma oferta 

pública, aqui entendida, como estatal. Desse modo, ressurgem no país os 

embates acerca da formação dos trabalhadores, tendo de um lado os grupos 

defensores de uma oferta pública, no sentido de estatal, e, de outro, os que 

advogavam um processo educativo em que o Estado financiasse o setor 

privado para que este ofertasse a educação os grupos economicamente 

desfavorecidos.  
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As distintas concepções sobre os encaminhamentos do processo 

educativo no país se fazem presentes na atualidade, agora no campo da 

formação profissional.  No entendimento de Rummert (2009), a educação 

adquire nos contornos na defesa  de um direito de todos, pois 

Passa-se, assim, do estágio de mera negação do direito ao acesso 
para a oferta de oportunidades educativas que se caracterizam, 
predominantemente, pela possibilidade de obtenção de certificações 
destituídas de correspondências com efetivo acesso às bases do 
conhecimento científico e tecnológico (RUMMERT, 2009, p. 34). 

 

 No que se refere ao caso português, podemos destacar que a 

redemocratização política foi oriunda de um processo revolucionário que 

buscou romper com a trajetória autoritária anterior. No entanto, no processo de 

restabelecimento democrático foi concomitante a primeira crise do petróleo, o 

que contribuiu para os embates entre as forças políticas, presentes naquele 

momento, sobre a trajetória política do país, ou seja, a construção de uma 

nação socialista ou a busca pela integração ao bloco capitalista. O Estado 

português optou pela segunda alternativa, o que se explicitou  a partir de sua 

inserção na Comunidade Econômica Europeia, em 1986, submetendo o país 

às exigências do processo de reorganização global capitalista.  

Desse modo, compreendemos que tanto o Estado brasileiro quanto o 

português têm suas políticas inseridas no contexto das mudanças econômicas 

e políticas ocorridas no final do século XX, as quais marcaram profundamente 

a trajetória das políticas educativas no novo milênio. Sobre essa questão 

Rummert (2009) afirma que  

A cada período histórico-econômico subsequente correspondeu um 
mínimo, gradativamente alargado e mais complexo de 
conhecimentos, não apenas por necessidade da produção e da 
sociabilidade como em decorrência das lutas dos trabalhadores, num 
processo marcado pelas contradições inerentes à própria 
organização societária. Um princípio, entretanto, manteve-se 
inalterado: ser fundamental que as forças dominantes mantenham 
sob controle as condições de acesso ao conhecimento, para 
assegurar seu poder (Rummert, 2009, p.37). 
 
 

 As questões acima destacadas, e o referencial teórico apontado, nos 

despertaram o interesse em conhecer e verificar in loco a educação profissional 

ofertada aos jovens em Portugal a partir do Programa Novas Oportunidades. 
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O estágio de doutoramento proposto para ser realizado no Instituto de 

Educação da Universidade de Lisboa permitirá o contato com as pesquisas, 

pesquisadores e experiências realizadas no Projeto EDUQUAL- Educar e 

qualificar, contribuindo com o curso de doutorado realizado no Brasil por 

possibilitar a compreensão dos aspectos constituintes de propostas de 

elevação de escolaridade e de qualificação profissional de jovens e suas 

contribuições para a consolidação de novos modos de regulação a partir do 

acesso a educação em contextos democráticos. 

O projeto de doutorado, em andamento, sob a orientação da profª Drª 

Maria Margarida Machado tem como objeto de pesquisa a escolarização e 

formação profissional de jovens em país democráticos, e buscar realizar um 

estudo comparativo sobre a educação profissional ofertada aos jovens no 

Brasil e em Portugal, uma vez que, em ambos persiste a problemática do 

abandono da escola pela juventude e os embates acerca da integração entre 

educação geral e profissional. 

No Brasil, os debates acerca do papel da educação profissional 

ressurgem nos anos de 1990 com a ascensão do governo Fernando Henrique 

Cardoso (FHC) ao poder executivo federal. Esse período político é interpretado 

por Saviani (1999) como o momento em que, a educação em âmbito geral, e 

não apenas a formação profissional, entrou em consonância com os interesses 

do mercado e sua consequente busca por eficiência, eficácia e produtividade.  

O entendimento do autor é reforçado por Kuenzer (1997) quando ressalta que 

a educação profissional tornou-se parte de um “[...] sólido e articulado conjunto 

de políticas públicas que caracterizam a fase neoliberal do Estado brasileiro 

nesta etapa de desenvolvimento” (KUENZER,1997, p. 67). 

Nesse período, conforme Kuenzer (1997), se difunde as noções de que  

diante da inexistência de recursos financeiros para atender a todos, é 

necessário realizar uma distribuição equitativa. Essa concepção rompe com o 

princípio de igualdade preconizado pela Constituição de 1988, em seu Artigo 

205, que assegura a educação como direito de todos e dever do Estado. 

A proposta de educação profissional desse período foi justificada, por 

Castro (2005), assessor do ministro da educação do governo FHC, como 
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necessária para romper com um modelo de ensino profissional técnico que 

retirava a chance de formação para o trabalho dos que buscavam 

exclusivamente a formação profissional e, assim, as escolas técnicas 

acabavam não cumprindo sua missão que era “[...] prover de técnicos a 

indústria” (CASTRO, 2005, p. 164). Essa compreensão é corroborada por 

Durhan (2010) quando afirma que a formação acadêmica e técnica oferecida 

pelas escolas técnicas:  

 
[...] em lugar de formar trabalhadores e técnicos altamente qualificados 
e bem remunerados para atender às novas necessidades do mercado 
de trabalho, transformaram-se em cursos pré-vestibulares, atendendo a 
uma minoria privilegiada (DURHAN, 2010, p. 171). 
 

As afirmativas acima colaboraram para a construção de um consenso 

acerca das qualidades do setor privado e da ineficiência do Estado, com a 

alegação de que o alto custo das escolas técnicas, além de atender somente 

às elites, não seguia a tendência mundial de ofertar “[...] capacitação para o 

emprego em centros especializados de treinamento, que não estão 

relacionados à escola acadêmica e não oferecem grau acadêmico” (CASTRO, 

2005, p. 155). Esses argumentos contribuíram para a separação entre ensino 

médio e técnico através da regulamentação feita pelo artigo 5º artigo do 

Decreto- lei 2.208/97, ao definir que “A educação profissional de nível técnico 

terá organização curricular própria e independente do ensino médio, podendo 

ser oferecida de forma concomitante ou sequencial a este”. 

É importante ressaltar que as determinações legais do Decreto-lei 

2.208/97, no que se referem ao ensino técnico, representaram muito mais do 

que a impossibilidade de integração entre ensino médio e profissional, e foram, 

também, consoante Savianni (1999), um retrocesso na legislação educacional, 

uma vez que significaram a manutenção da dualidade de sistemas.  

No entanto, a  ascensão ao poder federal de um governo democrático 

popular, em 2003, possibilitou a participação de diversos representantes da 

sociedade civil e de órgãos governamentais nos debates, e o desenvolvimento 

de propostas para a alteração da educação profissional e do ensino médio. O 

resultado dessa mobilização “[...] não tomou forma em uma via de mão única, 

ao contrário, manteve as contradições e disputas teóricas e sinalizadas desde 
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o início do processo, culminando no Decreto nº 5.154/2004 de 23 de julho de 

2004” (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 23).  

A revogação do Decreto-lei 2.208/97 reacende a defesa do compromisso 

do Estado com a eliminação da dicotomia entre educação geral e ensino 

profissional. O retorno da integração entre o ensino médio e profissional, 

garantida pela Decreto-lei 5.154/04 embora resgate os anseios e projetos dos 

defensores da educação pública, não foi suficiente para garantir uma oferta 

educativa de qualidade aos jovens, aponta para a necessidade de refletirmos 

sobre as  contradições presentes nesse debate, que ,  em nosso entendimento, 

encontram-se nos dois países. 

 

4. Delimitação do objeto de estudo 

 

O objeto de estudo desta pesquisa refere-se à educação profissional 

destinada aos jovens após o processo de redemocratização do país, mais 

especificamente, o Programa Novas Oportunidades. Desse modo, o estudo a 

ser realizado no estágio de doutoramento no Instituto de Educação da 

Universidade de Lisboa buscará responder as seguintes questões: qual o 

norteamento político presente no eixo destinado aos jovens no Programa 

Novas Oportunidades? Qual a contribuição dessa proposta para a 

reconfiguração do sistema de ensino português e para os novos modos de 

regulação? De que forma ocorre a integração entre os saberes geral e 

profissional no presente programa? Qual a efetividade das metas propostas 

pelo Programa? 

 

5.Objetivos: 

5.1- Geral: Conhecer as pesquisas realizadas no Instituto de Educação da 

Universidade de Lisboa, sobre a formação e qualificação dos jovens 

integrantes do Programa Novas Oportunidades no que diz respeito: ao 

norteamento político do programa em questão; a integração da educação geral 

e profissional do processo formativo ofertado aos jovens, a efetividade 

econômica e social e a percepção dos estudantes integrantes do Programa. 
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5.2- Específicos: 

 

► Participar do grupo de pesquisa do Projeto EDUQUAL – educação e 

qualificação; 

► Realizar leituras orientadas sobre as produções do grupo de pesquisa 

referentes ao tema educação e formação profissional dos jovens; 

► Participar de congressos/seminários e outros eventos científicos sobre 

educação  e formação profissional de jovens; 

► Analisar os documentos oficiais referentes ao Programa Novas 

Oportunidades; 

► Realizar entrevista com os estudantes que estejam participando a proposta 

formativa do Programa Novas Oportunidades; 

►Produzir um artigo sobre o estudo realizado em parceria com as duas 

professoras/orientadoras (Universidade Federal de Goiás e Universidade de 

Lisboa) de forma a integrar as reflexões e análise da tese em andamento. 

 

6. Metodologia 

 

Para realização dos objetivos propostos acima a propõem-se as 

seguintes atividades a serem realizadas no período de setembro de 2014 a 

fevereiro de 2015, no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, em 

Portugal: 

 

► Estudo bibliográfico das publicações realizadas pelos pesquisadores do 

Projeto EDUQUAL – educação e qualificação, com o objetivo de compreender 

as investigações realizadas e quais os resultados encontrados. 

► Participar nas atividades do grupo de pesquisa do Projeto EDUQUAL – 

educação e qualificação sobre o Programa Novas Oportunidades, que investiga 

as políticas de elevação da escolaridade e qualificação dos portugueses, em 

especial, ao eixo voltado aos jovens da Iniciativa Novas Oportunidades. 
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► Leituras orientadas sobre as produções do grupo referentes a escolarização 

e qualificação dos jovens, assim como as produções de autores de referência 

em Portugal e na Europa e demais  trabalhos de pesquisa voltados para a 

temática da educação e formação profissional da juventude. 

► Levantamento e análise dos documentos oficiais referentes ao processo de 

constituição do Programa Novas Oportunidades. 

►Empiria, com visitas em algumas escolas e cursos voltados para o processo 

de elevação da escolaridade e qualificação dos jovens e entrevistas com os 

estudantes. 

► Socializar com o grupo de pesquisa da Universidade Federal de Goiás – 

NEDESC – os resultados da pesquisa realizada no estágio de doutoramento na 

Universidade de Lisboa. 

► O estudo realizado será concluído com um artigo em parceria com as duas 

professoras/orientadoras (Universidade Federal de Goiás e Universidade de 

Lisboa) onde se apresente a integração entre as reflexões realizadas no 

estágio de doutoramento em Portugal e a análise da tese em andamento. 

 

7. Cronograma 

Atividade Set Out Nov Dez Jan Fev 

Pesquisa bibliográfica sobre o 
tema do estágio de 
doutoramento 

 
  xxxx 

 
xxxx 

    

Participação no grupo de 
Pesquisa Eduqual 

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

Participação em eventos  xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
 

Levantamento dos documentos 
oficiais do Programa Novas 
Oportunidades 

 
xxxx 

     

Análises dos documentos 
coletados sobre o Programa 

  
xxxx 

 
xxxx 

 
xxxx 

 
xxxx 

 

Visitas às escolas integrantes 
do Programa Novas 
Oportunidades que atuem com 
jovens  

   
 

xxxx 

 
 

xxxx 

 
 

xxxx 

 

Elaboração do relatório de 
estágio e do artigo 

     xxxx 
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