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O presente artigo se fundamenta nu ma an álise sobre o debate da últi ma d écada 
acerca das reformas na educação  técnica e n a fo rmação profissional no Brasil, as qu ais 
sugerem u ma arti ficialidade das convergências d e interesses qu e se produzem entre os 
diversos atores envolvidos com a p erspectiva dessas reformas.  

A co mp reens ão dessa questão exige u m aprofundamento quanto ao carát er 
ideológico das estratégias políticas que têm sido levadas a termo, o qu e é realizado por 
meio do exame d e um conjunto de docu mentos distribuído em três grupos: os oriundos 
do meio empresarial , os referent es às políticas públicas e aqueles que visam ao 
levantamento da visão dos empres ários, centrais sindicais, parl amentares e acadêmicos 
quanto à formação  pro fissional .  

Tal abordagem apresenta a possibilidade de investigar o objeto em questão por 
vários âmbitos diferentes: o emp resarial, o d as políticas governamentais, o da 
representação dos trabalh adores e o da investigação acadêmi ca, no que se refere à 
produção  de u m discurso pedagógico supostamente inovado r.  

E mbora haja algu mas diferenças quanto a ên fases , focos e prioridad es, 
percebe-s e que, n aquilo que os do cu mentos trazem d e substan cial, produz-se u ma 
arti ficial ressonân cia intersetorial. A  ap arent e converg ência de idéias e proposi ções no 
discurso das mais diversas origens tende a promover mais reiteração que inovação na 
i mplementação  das reformas anunci adas.  

A ideologia que se reproduz de forma totalitária n a cont empo raneidade é 
marcada pel a opacidade d as rel ações de poder que, por isso mes mo, torn am-na 
transparente. E m assi m sendo, faz-se necessário realizar a crítica da ideologia na análise 
dos projetos, interpretações e pro messas que têm se ap resentado, em rel ação às reformas 
educacionais brasileiras , as  quais t êm se organizado p ara fazer frente às  exigên cias do 
mercado  de trabalho atrav essado pela revolução t ecnológica. 

O documento CNI, resultante da reuni ão dos president es das organizações 
emp resariais ibero-americanas , datado de 1993, apresenta uma visão articul ada, de tal 
modo qu e a forma co mo o do cumento é introduzido aponta para u ma tendência de 
mudança nas relações entre capital e trabalho , a qual estaria en fatizando a oportunidade 
do trabalhador d es frutar da subjetividade, até então negad a, o qu e se apresenta co mo 
possível pela dimensão red entora da tecnologia, aco mp anhad a de novas técnicas de 
organização e gestão empresari al: 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 781-786, 2004. [ 781 / 786 ]



O clássico emb ate capital trabalho, base sobre a qual s e assentou grand e parte 
das teses edu cacionais, v ê-se agora desafiado por novas e contestado ras 
posturas, motivadas pelos ventos d as atuais condições de d esenvolvi mento das 
fo rças produtivas qu e, em nossa realidade, embo ra o corram de maneira 
desigual, n ão pod em ser ignoradas. 
Primeiro p elo destaque das subjetividades, onde o sujeito n ão mais carreg a 
unicamente a dimensão de port ador das estruturas sociais, mas u m ag ente da 
construção do cotidiano, no qual as condições de gênero e de etnia, entre outras 
também cont ribuem p ara a produção e rep rodução coletiva da realidade vivida. 
E segundo porque as novas tecnologias d e produção, que trou xeram consigo a 
auto matização do pro cesso de trabalho trou xeram igu almente modi ficações n a 
organização e gestão da produção... (CNI, 1993, p .8) 
Note-se que o excerto citado faz logo referência ao fato de as teses 

educacionais terem se v alido, durante longo t empo, do “ clássico embate capital 
trabalho”. Essa afirmação  merece destaque no s entido de foment ar a discussão sob re o 
porquê de ter havido tal ên fas e. Talvez, esse fato rev ele que os estudos sobre educação 
venham dando muito mais destaqu e às relaçõ es entre capital e trabalho e p reocupando-
se muito mais com o atendi mento, pelo t rabalho, d as exig ências  do capital. 

Naquilo que vem sendo chamado d e novo mod elo de desenvolvi mento, os 
velhos princípios não  são superados. A perspectiva da liberd ade do  trab alhador é logo 
derrubada, qu ando se afirma qu al o perfil de quali ficação necess ário ao novo modelo de 
desenvolvimento industrial: “ A especialização flexível aponta co mo trab alhador 
preferen cial aquele capacitado para o desenvolvi mento de várias tarefas e co m igu al 
qualificação b ásica.” (CNI, 1993 , p .9) 

Apesar da identi ficação da histórica crise quantitativa e qualitativa – “ as 
emp resas ... vêm encont rar o sistema educacional em cris e, t anto na sua abrangência 
quantitativa, quanto em crise de qu alidade, no que diz respeito à sua relação com as 
exig ências da fo rmação...” (CNI, 1993, p.10) – a responsabilidade p elo preparo do 
trabalhado r dentro  do novo p erfil é d emandad a ao  sistema educacional, que d eve 
superar seus entrav es, atuando n ão só no suprimento d a fo rmação bási ca, mas tamb ém 
na educação permanente:  

...as questões sobre a reforma do sistema educacional e de fo rmação 
profissional incluem em p ri meiro lugar, a univers alização da Educação Básica, 
ou seja, incluem a garantia d e escol aridad e para todos, no míni mo até o fim d a 
educação s ecundária ( ...); em s egundo lugar, a adoção, tanto do ponto de vista 
legal quanto do valor soci al de programas de educação recorrente ou 
permanent e. (CNI, 1993 , pp . 9-10) 

 As origens da crise do sistema edu cacional são logo justificadas , mas a falácia 
do discurso torna-se evidente, quando o carát er de fetiche d a força de trabalho se 
anuncia na con cep ção do tratamento das pessoas como bens e que se busque a formação 
do “ homem auto-realizado como  parte do  pro cesso produtivo”: 

Na velha economi a... a busca de produtividade era si mples mente u ma questão 
arit mética. Porém, ess a estratégi a de produtividade, bas eada n a di minuição das 
habilidades dos trabalhadores e na redução com os custos de pessoal , é cad a 
vez mais obsoleta na nova economia... [a qual] requer que as pessoas sejam 
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tratadas como bens  a s erem  increm entados para qu e se lhes  possa adicionar 
valor em  oposição a custos que d evem s er reduzidos. ( ...) 
O que é n ecessário defend er é um sistema educa cional que forme o hom em 
auto-realizado, com u ma instrução tão completa e geral que o torne capaz d e 
recambiar nas diversas tarefas e qualificações que a nova empresa exigirá... 
uma sólida qualificação geral e universalizada que esteja, também direcionada 
para a realização do indivíduo como parte do sistema  produtivo. (CN I, 1993, 
pp.13 e 15)[gri fos meus] 
Além de dei xar claro que a auto-realização do indivíduo só pode se dar por 

meio de sua adapt ação às exigên cias do mercado, esse documento parece ter servido de 
base à elaboração do do cumento MEC/MTb (datado d e 1996) sob re a política de 
educação pro fissional . Nesse últi mo, é utilizada, inclusive, a mesma definição do que se 
espera da formação de habilidades básicas, habilidades específi cas e habilidades de 
gestão do  trab alhador. 

U ma vez que não é do escopo deste artigo proced er à análise de todos os 
docu mentos, resta fazer duas observaçõ es: a pri mei ra diz respeito à justificativa da 
escolha d e an álise do docu mento d a Con fed eração Nacion al da Indústri a, o qual, co mo 
já foi apontado, s erviu de base à elaboração das políticas públicas, o que elimina 
qualquer idealização sobre quem dá as cartas – e quais são ess as cart as – no movi mento 
do capital; a segunda observação visa a salientar que, seja nos docu mentos que indicam 
a visão do empresariado n acional , sej a nos relativos às políticas públicas, e mes mo 
naqueles que apontam as propostas das centrais sindicais, está present e u ma 
reivindicação de parcerias , sugerindo não apenas que a resolução dos problemas 
interessa a todos os atores sociais, mas que todos desejam estar incluídos na nova faceta 
do poder dominante.  

Inicial mente, essas parcerias dizem resp eito às fontes de fin anci amento da 
formação pro fissional qu e, dig a-se de pass agem, não é uma fo rmação ext ensiva a 
qualquer setor da econo mi a, mas li mita-se aos requisitos de quali fi cação exigidos pelas 
emp resas  de ponta do  setor moderno . 

Tamb ém é preciso ress altar que, para além da quest ão da formação 
pro fissional, todas as atenções se voltam para a educação básica como indispensáv el 
para o desenvolvi mento das habilidades (básicas, específicas e de gestão) que se divulga 
serem necessárias  à operação dos  novos sistemas  auto matizados . 

Nesse ponto , há uma controv érsia encob erta:  os sistemas automatizados 
necessitam de muito menos gente p ara lidar com eles, no  nível operacional. Então, por 
que tanta press ão por parte do emp resariado sobre a melhoria da qu alidade da educação 
básica? U ma tal mobilização em torno de u m s etor que tende a empregar cada v ez 
menos o  contingente prep arado  segundo s eus requisitos é u m dado importante na 
consideração  em torno  do movi mento do próprio capital e rev ela nov as cont radiçõ es e 
interrogações sob re a su a forma de inserção no  projeto  das  reformas  educacionais. 

Vale atentar, aind a, para o conteúdo ideológico pres ente no uso de termos 
como empregabilidade, cidadania, exclusão , aprender a ser e competência, presentes 
nos docu mentos citados e noutros . Embora possa p arecer um rol de conceitos que se 
relacion am de forma pouco clara, é o que tem estado presente nos debates que anunci am 
cres ci mento econô mico co m des envolvi mento so cial, sob novas formas, na perspectiva 
de constru ção  das  cidad es d e serviços. 
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Com a escassez d e empregos (circunstancial?), o que justifica altos 
investimentos na fo rmação profissional? Tendo em vista os requeri mentos de 
qualificação (ou de co mp etênci a), até que ponto as propostas de modularização da 
formação pro fissional responderi am às demandas?  

Pensando na necessidad e de reprodu ção do capital , há qu e se considerar que a 
lógica das articulações a que assistimos reside na busca de alternativas de en frentamento 
da problemática anunciad a do caos so cial, n a qu al os diversos atores  assu mem u ma 
parte do processo: o Ministério da Educação des envolve políticas de educação 
tecnológica voltadas ao atendi mento do setor moderno , visando a responder às 
demandas pela melhori a da qu alidade da educação, enquanto o Ministério do Trabalho 
articula alternativas mais genéricas (e, ap arentemente pulv erizadas) de atendi mento aos 
excluídos de toda espécie. As centrais sindicais - embora pareçam, muitas vezes, pouco 
articuladas e enfraquecidas diante das circunstân cias, exercem, ainda que de forma sutil, 
u m papel mediado r entre o setor privado e o governo , na pressão por medidas de 
abrandamento dos  efeitos danosos do  ch amado desemprego estrutural. 

Não são , provavelmente, articulações b em planejadas ou global mente 
estruturadas, mas possibilidades que vão surgindo no tecido social, em meio a inú meras 
contradiçõ es e heterono mi as. Porém, essa percep ção n ão invalida o argu mento de qu e o 
velho adquire nova roupag em, mas não está, definitivament e, sendo substituído por uma 
concepção  que coloque o indivíduo no centro d a qu estão soci al, no  sentido de que ele 
possa desenvolver su a subjetividade, p ara além daquilo que é des ejável e controláv el 
pela ideologia do minante. 

Na tentativa de d ecifrar a teia de interesses que s e tece nesse processo, coloca-
se outra grande qu estão: que tipo de cidadania se pretende quando a exclusão parece ser 
mais que uma ameaça aos grupos sociais de nível sócio-econô mi co mais baixo e co m 
baixa qualifi cação? Qual a abrangência da exclus ão (consentida) ou, por outro  ângulo, 
quais os verdadeiros critérios de exclusão e inclusão no emerg ente mod elo de 
desenvolvimento? 

Nesse novo emaranhado, encont ra-s e a crítica acerca das opções d e formação 
pro fissional que frag mentam ainda mais o sistema educacional , mobilizando-se a 
revisão do  ch amado sistema S (Sen ai e Senac), alterando-se o desenho das Escolas 
Técnicas em direção aos Centros de Educação Tecnológica, considerando-se o au mento 
da rede de escolas, organizaçõ es não-govern amentais, e agên cias de formação 
emp resariais, co m propostas as mais v ariad as. Isso desde a edu cação b ásica até a 
educação  superior. 

Várias gerações têm sido formad as para a memorização, para o 
disciplinamento dos sentidos, para o treinamento das habilidades requeridas para o 
cump rimento de tarefas no mundo do trabalho e não para a construção de conheci mento, 
para o apuro d a p ercepção e da cap acidad e d e decisão  e autono mia. 

O conjunto de textos do CIE T (Centro Internacion al para a Educação, Trabalho 
e Trans ferência Tecnológica) aponta para o fato de que esses trajetos são tortuosos e 
atordoantes. As entrevistas dos presidentes das federações da indústria d e alguns dos 
estados brasileiros (em maio ria do norte e nordest e) demonstram qu e esses emp resários 
apelam p ara u ma apropriação acrítica dos discu rsos sobre edu cação: em su as falas não 
aparece u ma unidade de visões e intenções claras e há qu e se ressaltar o fato de não 
representarem uma amostra consideráv el do emp resariado brasileiro. As Centrais 
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Sindicais, além de pouco consenso nas propostas e práticas adot adas, tard aram a 
perceber os efeitos da globalização financeira e das inovações tecnológicas sobre o 
trabalho e reconstróem lentamente seus posicionamentos de maneira bem menos radical 
que em décad as anteriores. Os parlament ares ap resent am discu rsos e práticas bastante 
desarticuladas, que rev elam pouca compreensão do signi ficado do mo mento atual. E, 
mes mo os acadêmicos têm posições contraditórias, desd e a falta de consenso sobre 
conceitos fundamentais  para a qu estão d a formação pro fissional. 

Esse cenário, marcado mais pela reiteração que pela inovação , não pode 
justificar o i mobilismo, mas deve ser percebido co mo contradição a ser sup erad a, co mo 
mola para o movi mento reflexivo que retome a perspectiva crítica para questões mais 
amplas, na contingênci a de cada face do espectro individual e social. Onde se en contra 
u m projeto de hu manidade nesse contexto? Como resgatar desse projeto a subjetividade 
negada p ela identi ficação dos indivíduos em rótulos (direita, esquerda, neoliberalismo e 
outros -ismos ) que se es farelam? Como edu cadores e intelectuais da acad emi a, que 
fi zemos do nosso projeto e que posiçõ es estamos assu mindo em direção à 
des miti ficação  da vida simulad a e a u ma formação  emancipado ra? 
 
RESUMO: Este artigo é u ma análise sobre as reformas na fo rmação pro fissional no 
Brasil, através do exame de do cumentos de empresas e políticas públicas, bem co mo da 
análise do discurso de representantes de empresários , sindicatos, parlamentares e 
acad êmi cos, os  quais p arecem pro mover mais reiteração  que inovação na 
i mplementação  das referidas  reformas.  
 
PALAVRAS-CHA VE: análise do discurso; fo rmação pro fissional, reformas 
educacionais. 
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