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RESUMO 

A  temática  deste  estudo  refere‐se  à  relação  entre  políticas  públicas,  educação  e  trabalho, 
especificamente, a produção atual das políticas públicas de qualificação profissional do país no 
governo  de  Dilma  Rousseff  (2011‐2016).  O  objetivo  proposto  é  investigar  em  que medida  o 
Programa Nacional de Acesso  ao  Ensino  Técnico  e  Emprego  (Pronatec) –  e,  em particular  sua 
modalidade Brasil Sem Miséria (Pronatec/BSM) – possibilita a “democratização” do saber, quanto 
ao  formato  da  política  pública  focalizada  versus  uma  política  pública  universalista.  Buscamos 
contrapor esses dois conceitos de políticas sociais compreendendo‐as com uma forma estrutural 
e de organização diferente, que anuncia um modelo de Estado adotado a cada uma delas, em 
suas possíveis particularidades.  Temos  como  hipótese que  a mediação do mercado provoca  a 
produção  de  políticas  sociais  planejadas  tão  somente  para  reparar  as  sequelas  do  capital, 
ocasionando, assim, um caráter focal e não universalista. O estudo foi realizado baseado em uma 
bibliografia  nacional  crítica  e marxista,  partiremos  da  análise  que  desde  o  final  do  século  XX, 
quando  o  neoliberalismo  organiza  o  modelo  de  políticas  sociais,  é  possível  perceber  a 
preponderância de políticas econômicas em detrimento do investimento nas áreas sociais. Sendo 
assim, o intuito geral deste estudo é compreender as transformações no âmbito do trabalho, na 
interseção deste  com as políticas públicas do Estado, em  intercâmbio à  construção da política 
Pronatec: de que maneira tal relação é estabelecida ao visar suprir o imperativo das empresas e 
do mercado? Para isso, retomamos uma discussão acerca dos moldes das políticas públicas desde 
os anos de 1990 – no intuito de explorar questões sobre a realidade política caracterizada desde 
aquele período até os dias atuais – para compreender como funciona a produção desta política 
pública  de  qualificação  profissional,  no  governo  do  Partido  dos  Trabalhadores,  quais  as 
circunstâncias de produção desta política vinculada ao Programa Democrático Popular e, de que 
maneira este programa se coloca na realidade dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros(as). 
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O MODELO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL VIA POLÍTICAS 

PÚBLICAS NO GOVERNO DE DILMA ROUSSEFF: ESTUDO DE CASO 

PRONATEC 

Laura Oliveira Alberti1 

Resumo: A temática deste estudo refere-se à relação entre políticas públicas, educação 
e trabalho, especificamente, a produção atual das políticas públicas de qualificação 
profissional do país no governo de Dilma Rousseff (2011-2016). O objetivo proposto é 
investigar em que medida o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec) – e, em particular sua modalidade Brasil Sem Miséria 
(Pronatec/BSM) – possibilita a “democratização” do saber, quanto ao formato da 
política pública focalizada versus uma política pública universalista. Buscamos 
contrapor esses dois conceitos de políticas sociais compreendendo-as com uma forma 
estrutural e de organização diferente, que anuncia um modelo de Estado adotado a cada 
uma delas, em suas possíveis particularidades. Temos como hipótese que a mediação do 
mercado provoca a produção de políticas sociais planejadas tão somente para reparar as 
sequelas do capital, ocasionando, assim, um caráter focal e não universalista. O estudo 
foi realizado baseado em uma bibliografia nacional crítica e marxista, partiremos da 
análise que desde o final do século XX, quando o neoliberalismo organiza o modelo de 
políticas sociais, é possível perceber a preponderância de políticas econômicas em 
detrimento do investimento nas áreas sociais. Sendo assim, o intuito geral deste estudo é 
compreender as transformações no âmbito do trabalho, na interseção deste com as 
políticas públicas do Estado, em intercâmbio à construção da política Pronatec: de que 
maneira tal relação é estabelecida ao visar suprir o imperativo das empresas e do 
mercado? Para isso, retomamos uma discussão acerca dos moldes das políticas públicas 
desde os anos de 1990 – no intuito de explorar questões sobre a realidade política 
caracterizada desde aquele período até os dias atuais – para compreender como funciona 
a produção desta política pública de qualificação profissional, no governo do Partido 
dos Trabalhadores, quais as circunstâncias de produção desta política vinculada ao 
Programa Democrático Popular e, de que maneira este programa se coloca na realidade 
dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros(as). 

Palavras-chave: qualificação profissional; educação; trabalho; políticas públicas.  
 

O modo de acesso a necessidades primordiais para sobrevivência do ser humano 

em sociedade, disposto no estado brasileiro no formato de políticas públicas destinada 

aos cidadãos2, isto é, o modelo de política ao público. Seja essa política de educação, 

saúde, habitação ou, no caso do nosso estudo educação profissional. Desde a década de 

                                                 
1 Mestranda em Sociologia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de 
Campinas – IFCH/UNICAMP. 
2 Argumentação sobre como compreendemos o conceito de cidadania e o termo cidadão: a forma 
mercadoria do indivíduo representado enquanto sujeito de direito – perante a lei, judicializado – dentro do 
Estado burguês no capitalismo. (CATINI, 2013; NAVES, 2000 e 2012; EDELMAN, 2016; 
PACHUKANIS, 1972; MARX,1988). “O escravo romano estava preso por correntes a seu proprietário, o 
trabalhador assalariado o está por fios invisíveis. A aparência de que é independente é mantida pela 
mudança contínua dos padrões individuais e pela fictio juris [ficção jurídica] do contrato”. (MARX, 1988, 
p. 158). 



1990, quando o neoliberalismo organiza o modelo da política brasileira, é possível 

perceber a preponderância de políticas econômicas em detrimento do investimento nas 

áreas sociais. 

A mediação do mercado provoca a produção de políticas sociais planejadas tão 

somente para reparar as sequelas do capital, ocasionando, assim, um caráter focal e não 

universalista. Nas palavras de Dedecca: 

“A partir de 1990, inicia-se uma nova diretriz de estruturação 
socioeconômica para o país. Sob a justificativa de que a inflação prejudicava 
principalmente os mais pobres – fato inquestionável – e que a modernização 
e o desenvolvimento dependiam do rompimento do Estado protecionista, será 
fundada uma nova forma de subordinação da política social à econômica. Ao 
invés de tratá-las como complementares, define-se uma perspectiva de 
autonomia da política econômica, devendo-se conduzir a política social nas 
brechas ou limites permitidos pela primeira.” (DEDECCA, 2002: s/p). 

De acordo com Draibe (1997), o núcleo da estratégia de reforma social ocorreu e 

estava direcionado a: focalização dos gastos, opção por fundos sociais de emergência e 

programas compensatórios dirigidos exclusivamente aos grupos pobres e vulneráveis. 

Assim, a década de 1990 foi marcada por reformas na esfera estatal que 

privilegiam a privatização da gestão pública, aproximando o público do privado e 

priorizando o corte em gastos sociais; o Estado voltou-se às políticas sociais focalizadas 

atuando exclusivamente – através de medidas compensatórias – nos efeitos sociais mais 

extremos do capitalismo contemporâneo. Conforme afirmam Oliveira e Duarte, o 

Estado “passa a se relacionar com os cidadãos dividindo-os em dois tipos: os 

contribuintes/consumidores e os destituídos/assistidos” (2005, p. 287-288). 

Com as reformas dos programas sociais, vivenciamos, na área social, o 

desmantelamento e também um novo padrão deteriorado do modelo de proteção social 

nacional – com tendências do modo de organização capitalista no mundo inteiro3. 

O gerenciamento dos conflitos do Estado, desde este período até hoje, passam a 

ser negociados a partir de relações sociais da população com os programas sociais, 

                                                 
3 Grupo alemão EXIT! “Os velhos paradigmas de esquerda de reforma e revolução no entendimento 
tradicional tornam-se caducos à escala da sociedade mundial, uma vez que já não existe qualquer 
horizonte de regulação e de transformação organizadas estatalmente. Em toda parte as instituições que 
restam da antiga luta de interesses sociais içam a bandeira branca da rendição. O conceito de "reforma 
social" transformou-se no seu exacto oposto e foi semanticamente ocupado pela contra-reforma 
neoliberal, que aos poucos vai reduzindo todas as conquistas sociais, sistemas de segurança social e 
serviços públicos ao núcleo repressivo que sempre lhes foi inerente O paradigma neoliberal já não é uma 
posição peculiar, mas um consenso suprapartidário, que atinge grande parte da esquerda, a qual mais não 
consegue que dar expressão às ideologias retrógradas de uma época passada, como oposição aparente, ou 
a fracas adaptações delas. Por isso a resistência se torna cada vez mais fraca; até mesmo grandes greves e 
incendiários movimentos de massas terminam sistematicamente em derrota e resignação.” (EXIT!, 2007). 



através da “gestão dos bens públicos” na interface entre Estado, sociedade civil e setor 

privado: 

“Em primeiro lugar, privilegia-se o acesso via renda e não via trabalho. A 
inclusão na proteção social via trabalho, que aqui sempre foi restritiva, pois 
nunca se gozou de pleno emprego, é tensionada ainda mais pelas altas taxas 
de desemprego, pela tendência de flexibilização das relações de trabalho e 
pelas propostas privatistas de reforma dos sistemas de previdência social. 
Este quadro é agravado pelo abandono, antes mesmo da sua implementação 
de fato, da configuração de padrões universais e redistributivos de proteção 
social, contidos na Carta de 1988, o que deixa a grande maioria da população 
sem cobertura social.” (OLIVEIRA E DUARTE, 2005, p. 285). 

Paulo Arantes (2004) constrói a crítica a esta relação no texto “Esquerda e 

Direita no Espelho das ONGs” quando chama atenção para a nova terminologia em uso 

nesta fase do Estado “gerencial-cidadã” com pactuação estatal com o Terceiro Setor. O 

famoso termo “sem-fins-lucrativos” que designa o núcleo central de uma ONG 

(Organização Não Governamental): “ocorre simplesmente que a mais estrita 

observância da cláusula sem-fins-lucrativos não é uma barreira à entrada no mundo dos 

negócios, podendo até representar uma senha privilegiada de ingresso.” (ARANTES, 

2004, p.160). Para o autor, ocorre uma paulatina e crescente impregnação dos usos e 

costumes da livre iniciativa, de início as organizações se “convencem” que não passa da 

elaboração de um projeto “em conformidade com as exigências de qualquer agência 

financiadora” (Idem, p.160). Conforme o movimento daqueles que se comprometem 

com “causas solidárias”, os projetos precisam lidar com insuficientes recursos, 

supervisionados a risca para não estourar nenhum orçamento, é necessário um cálculo 

profissional da relação “custo benefício” para melhor disseminar e transformar a vida do 

“público-alvo”. Em função das “causas solidárias” aos mais desfavorecidos “na 

previsão do “retorno” de investimento, o qual vem a ser, enfim, a transformação do 

apoio recebido em serviço” (Idem, p.160). 

O linguajar e fraseologia “gerencial-cidadã”, a essa altura, já está instaurada: 

“uma linguagem comum aos dois “setores” é o melhor atestado da “interação positiva” 

entre essas duas ânsias que porventura rasguem o peito inquieto do ativista social” 

(Idem, p. 160). Encontramos, então, a menina dos olhos dos que acreditam nos 

interesses republicanos de uma comunidade de cidadãos, de uma nova cultura de 

“participação cidadã”. Desta nova relação, socialmente estabelecida entre a “sociedade 

civil” na perspectiva “gerencial-cidadã”, palavras como eficácia, eficiência e efetividade 

tem seu significado elevado ao último grau de potência “este palavreado valha o ouro 



cuja extração eleva o usuário ao reino dos fins”. Para o autor, o Terceiro Setor passa a 

ter um poder descomunal: 

“A fórmula mágica “organização social” designa um curioso espécime da 
zoologia fantástica gerencial (...) Mais exatamente, segundo a nomenclatura 
oficial, organizações sociais resultam da transformação dos serviços públicos 
em entidades públicas de direito privado que celebram com o estado um 
contrato de gestão, cujas atividades são controladas de forma mista pelo 
Estado (financiamento parcial pelo orçamento público, poder de veto e 
cooptação nos conselhos de administração) e pelo Mercado (cobrança de 
serviços prestadas pela mão invisível da concorrência entre as entidades).” 
(ARANTES, 2004, p.171). 

Conforme conclui o autor, com o surgimento da Organização Não 

Governamental, ocorre uma nova espécie de relação estabelecida entre: sociedade civil, 

Estado e mercado. Assim, a análise das ONGs diz muito mais como estas três esferas 

passam a se relacionar enquanto forma de socialização no capitalismo, do que 

propriamente dito sobre o poder de “empoderamento” que elas podem produzir para o 

“público-alvo”. Se estabelece um novo discurso quanto aos “direitos garantidos aos 

cidadãos”: 

“Afinal se trata de um sistema de simulacros. Assim, a fraseologia dos 
direitos, que não precisa ser liberal (longe disso), carrega, como se sabe, toda 
a reforma gerencial do Estado, na qual se trava então o bom combate da 
última geração de direitos – os “republicanos”: e lá se vai outra palavra pelo 
ralo do redemoinho semântico – contra o populismo corporativo dos 
burocratas e seus clientes etc. É assim um direito de Quarta geração que 
alimenta o mito de um Estado-ONG, a saber, o “direito ao patrimônio 
público”, seja ele histórico-cultural ou econômico, e do qual os atuais 
governantes deram uma interpretação positiva estrita, financiando com 
fundos públicos a compra das estatais por multinacionais incompetentes, 
socorrendo bancos falidos para proteger grandes depositantes anônimos, 
subsidiando a compra de dólares para os que especulam com o câmbio, e 
outras iniciativas cidadãs de defesa da res publica contra os livre-atiradores 
patrimonialistas.” (ARANTES, 2004, p. 172) 

É o estabelecimento de um Estado que produza políticas sociais mais inclusivas 

e que possibilitem uma boa imagem aos cidadãos do mundo. Com efeito, se trata de um 

Estado “mais forte do que nunca, na medida em que lhe cabe gerir e legitimar no espaço 

nacional as exigências do capitalismo global” (Idem, p. 170).  

A qualificação profissional, enquanto política pública focalizada, nos moldes 

proposto pelo Pronatec é um bom exemplo disso. De acordo com Santos e Rodrigues 

(2012), o Pronatec se constitui por um complexo de ações que buscam ampliar as vagas 

da educação profissional tecnológica nacional. Os autores apontam para a amplitude da 

relação entre a qualificação dos trabalhadores e o processo de expansão econômica, é 

possível percebê-la em função da educação profissional tecnológica tem recebido ênfase 

na agenda nacional. 



Para contextualizar o processo de desenvolvimento nos anos 2000, os autores 

denominam este período como neodesenvolvimentismo, sua análise é realizada como 

referência os estudos de Branco (2009), Boschi e Gaitán (2008), Bresser Pereira (2006) 

e Veiga (2006). Retoma a discussão sobre o desenvolvimentismo no Brasil a partir de 

estudos realizados pela Cepal e Iseb, e salienta sobre o conceito de “Equidade Social” 

utilizado pelo Novo-Desenvolvimentismo desenvolvido por Sicsú, Paula e Michel 

(2004). 

Branco (2009) questiona esta linha de raciocínio ao analisar que, mesmo 

apresentando um viés mais progressista para a abordagem do conceito, permanecem 

inalteradas suas características essenciais de naturalização das relações econômicas e de 

colocar o indivíduo e, portanto, suas diferenças, como centro dos processos capitalistas. 

Nesse sentido o autor afirma que,  

“Hoje se admite amplamente que as diferenças naturais podem ser, em boa 
medida, neutralizadas por competências adquiridas através, por exemplo, da 
educação, que passa a ser instrumentalizada como um meio de capacitar seres 
humanos para a concorrência no mercado de trabalho. Em termos políticos, 
os novo-desenvolvimentistas, ao se guiarem pelo conceito de equidade social, 
defendem a promoção da igualdade de oportunidades entre os indivíduos via 
educação. A educação, portanto, antes uma forma de emancipação humana, 
fica, de acordo com essa perspectiva, inteiramente subordinada aos requisitos 
de habilidades necessárias aos processos de produção de mercadorias 
comandado pelo capital.” (BRANCO, 2009, p. 82). 

Posteriormente, no item sobre O Pronatec na fronteira entre o público e o 

privado os autores expõem o crescimento das políticas públicas implementados no 

período de 2006 a 2010, no qual a ampliação do sistema público em ofertar cursos de 

Educação profissional e tecnológica foi preterida diante do crescimento de vagas no 

setor privado; apenas o SENAI é responsável por 28% dos cursos em todo o país. 

Assim, Santos e Rodrigues (2012) expõem os objetivos principais contidos na 

cartilha do Pronatec, como o programa pretende cumprir as ações definidas em seus 

objetivos e, de que maneira se organizam as iniciativas para cumprimentos destas ações. 

Em função de “manter a qualidade dos cursos”, o programa, a partir de um projeto de 

lei, firma o repasse de verbas públicas a entidade privada: o Sistema S, para a 

implementação dos cursos. O repasse de recurso do setor público para o sistema privado 

e as resoluções do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/FNDE e o 

financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social/BNDES 

para tais fins, está exposta na citação a seguir:  

“O Relatório Geral 2011, do SENAC, apresenta o Pronatec como uma das 
ações de gratuidade, apesar de ter linha de crédito específica para o 



desenvolvimento de seus cursos, com repasse de recursos, no caso do Bolsa 
Formação Estudante e Trabalhador, diretamente do FNDE, conforme 
Resolução CD/FNDE Nº 62 de 11 de novembro de 2011. Em 2011, foram 
apenas 9.231 matrículas em cursos presenciais FIC (mínimo de 160 horas) 
sendo que, para 2012 estão previstas 295 mil vagas” (SANTOS E 
RODRIGUES, 2012, p.10). 

Desta maneira, o Pronatec gera uma ampliação da capacidade do Sistema S e 

possibilita a ampliação e readequação da infraestrutura e dos equipamentos do setor 

privado através do Serviço Nacional de Aprendizagem cuja justificativa ocorre em 

função do aumento da demanda gerado pelo próprio Pronatec. O artigo aponta que o 

BNDES repassou no ano de 2012, 1,5 bilhão ao Programa SENAI “para investimento 

em obras de infraestrutura (construção, modernização e ampliação de unidades), além 

da aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao aparelhamento das unidades” 

(Idem, p.10). 

Ressalta-se também a alteração de lei sobre o enquadramento institucional do 

Sistema S, de acordo com o art. 20-B da lei 12.513, de 2011 que passa a integrar o 

sistema federal de ensino mantendo sua autonomia com relação ao estado4. Outra 

função que a União repassa às instituições públicas e as parcerias público-privadas se 

refere à autorização de transferência de recursos financeiros direto, sem a realização de 

convênio, exposta no art. 6º desta lei5. Estes artigos da lei 12.513/2011 que 

regulamentam o Pronatec no Brasil nos auxiliam a perceber a sobreposição da esfera 

privada sob a pública, representando um processo mais amplo da educação nacional, do 

investimento que o poder público tem para com a política voltada ao capital privado, e 

não, à formação da classe trabalhadora como principal ente do programa.  

Ademais, os autores concluem pontuando que o ponto de partida da análise dos 

documentos e leis oficiais de implementação do Pronatec, mesmo que naquele período o 

programa estava em andamento, apontam para o “Sistema S é um agente fundamental 

deste Programa, sendo contemplado como beneficiário direto e preferencial de recursos 

públicos em muitas das iniciativas do Programa” (SANTOS E RODRIGUES, 2012, 

                                                 
4 “Art. 20-B. As instituições privadas de ensino superior habilitadas nos termos do § 2o do art. 6o-A ficam 
autorizadas a criar e ofertar cursos técnicos de nível médio, nas formas e modalidades definidas no 
regulamento, resguardadas as competências de supervisão e avaliação da União, previstas no inciso IX do 
caput do art. 9º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)” 
(BRASIL, 2011). 
5 Art. 6o Para cumprir os objetivos do Pronatec, a União é autorizada a transferir recursos financeiros às 
instituições de educação profissional e tecnológica das redes públicas estaduais e municipais ou dos 
serviços nacionais de aprendizagem correspondentes aos valores das bolsas-formação de que trata o 
inciso IV do art. 4o desta Lei. (...) § 1o As transferências de recursos de que trata o caput dispensam a 
realização de convênio, acordo, contrato, ajuste ou instrumento congênere, observada a obrigatoriedade 
de prestação de contas da aplicação dos recursos. (BRASIL, 2011).  



p.11). A centralidade direcionada ao Sistema S, principalmente via SENAI, permite que 

o setor privado tenha autonomia em relação ao Estado na definição das diretrizes 

políticas da educação profissional, com autonomia pedagógica, financeira e 

administrativa conforme exposto nos artigos da lei 12.531/2011. 

Essa autonomia do capital privado na educação em relação ao Estado 

compromete outras possibilidades de formação para o trabalhador, em especial, para o 

público pobre do Pronatec/BSM.  

Em análise do próprio governo a respeito dos resultados do Pronatec/BSM no 

período de 2011 a 2014, apresentamos abaixo a forma a qual o Sistema S – 

particularmente aqui representado pelo SENAI – interfere nas possibilidades do público 

do Pronatec/BSM conseguirem concluir os cursos de qualificação profissional. 

“Constatou-se que os alunos desistentes geralmente são pessoas mais velhas e 
com um nível de escolaridade inferior aos concluintes, tendo estado por mais 
de 10 anos sem frequentar uma sala de aula, o que pode prejudicar ainda mais 
o vínculo com a escola e o rendimento em seus estudos. A renda dos 
desistentes é inferior e sua inserção no mercado de trabalho é marcadamente 
precária. Nesse quadro, a necessidade da renda do trabalho se coloca como 
empecilho à conclusão dos cursos: muitos abandonam o programa à primeira 
oportunidade de emprego (...) a situação de privação material e a necessidade 
de renda impede que o programa atinja seus objetivos. Essa “armadilha da 
pobreza” afasta o público do curso e os recoloca no mercado de trabalho, 
amiúde, em condições precárias. Há de se notar que a postura da unidade 
ofertante frente a essas dificuldades que podem, nesse caso, levar a atrasos 
recorrentes e a algumas faltas, também acaba por determinar a continuidade 
desses alunos no curso. Foi verificado que ofertantes de maior porte 
institucional são mais resistentes à mudança de turno dos alunos quando 
esses conseguem emprego e quando eles estão enfrentando outras 
dificuldades, a exemplo do cuidado com os filhos pequenos e/ou 
problemas de saúde na família (...) Unidades ofertantes [não 
especificadas a localidade no texto] mais sensíveis e abertas aos 
problemas dos alunos têm menor evasão; unidades mais rígidas e menos 
acolhedoras (como, por exemplo, algumas unidades do SENAI visitadas 
em campo) afastam principalmente as mulheres mais velhas. Por vezes, 
foi verificado também que, como não há acompanhamento dos gestores 
municipais, os alunos evadem por problemas que poderiam ser resolvidos.” 
(BRASIL, 2014, p. 113-115, grifo meu). 

De forma geral, esse modelo de formação profissional consolidado por meio da 

parceria público-privado não é eficaz, de acordo com a avaliação exposta no documento 

supracitado6. 

                                                 
6 “Colocando-se como atores indispensáveis e insubstituíveis para a implementação do programa, as 
unidades ofertantes criam barreiras institucionais de entrada, por meio da exigência de documentação 
rígida e extensa – que não corresponde aos parâmetros nacionais do programa – e de fluxo, por meio da 
inflexibilidade de horários e procedimentos. Essas barreiras, que reproduzem uma lógica de exclusão das 
populações em situação de pobreza dos espaços educacionais, são causas centrais tanto da dificuldade de 
acesso ao programa quanto da evasão, constituindo-se como uma das principais razões de disputa e de 
desacordos entre gestores e ofertantes nos municípios”. (BRASIL, 2014, p. 114). 



Na análise de Mattos (2013), desde o fim dos anos 1990, o Banco Mundial e 

outros organismos multilaterais reavaliam os efeitos das políticas neoliberais pautadas 

em países latino-americanos, como exemplo o Brasil, e buscam uma nova estratégia 

“avaliando os efeitos sociais desastrosos das políticas neoliberais, implementadas 

segundo suas orientações nos países periféricos, passaram a recomendar políticas 

sociais mais incisivas, porém aplicadas de forma focalizada” (MATTOS, 2013, p.9) 

essa nova estratégia se dá por uma contenção pela assistência social. 

Conforme expõe Mattos (2013), se no governo de FHC (1995-2002) foram 

propostas políticas com enquadramento na área social de forma limitada – como 

exemplo o Programa Comunidade Solidária e o Bolsa Escola. No primeiro governo 

Lula (2003-2006) um dos objetivos era “ampliar tais políticas focalizadas para um 

patamar de massas” (Idem, p.5) como o programa Bolsa Família7. Trataremos a seguir 

do projeto político do governo petista, que inclui a promoção de políticas públicas 

focalizas, tais como: Bolsa Família, Prouni, Fies, Programa Minha Casa Minha Vida. 

Tais programas são aqui considerados as principais plataformas políticas do governo do 

PT durante os anos de governo entre 2003 a 2016.  

O estudo sobre a política implementada nos anos de governo do PT no país é um 

debate ainda recente, não há consenso quanto à análise sobre este período, muitos 

autores se debruçam sobre o assunto atualmente8. Neste texto tomamos como referência 

a análise de que o modelo de política neste período pode ser denominado por 

democrático popular (IASI, 2006 e 2013). 

O projeto democrático popular, enquanto discurso proferido pelo PT no seu V 

Encontro (1987 apud IASI, 2013) afirma que a proposta do partido é na promoção 

nacional das estratégias democráticas em atraso, ou as tarefas não efetivadas pela 

burguesia brasileira (FERNANDES, 1976), na busca por reformas que possibilitassem 

aos trabalhadores transformar-se em classe hegemônica e dominante no poder de 

Estado. Ou seja, uma luta por reformas no aparelho do Estado: 

“A radicalidade com se apresentava tal proposição vinha combinada com um 
esforço de introduzir esta “ruptura” em um longo processo de acúmulo de 

                                                 
7 “No governo Lula, foi criado o Programa Bolsa-Família, a partir da unificação dos programas de 
transferência de renda do Governo Federal – Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentação, Cartão-Alimentação e 
Auxílio-Gás. O Bolsa-Família foi criado via Medida Provisória n. 132, de 20/10/2003, e mantém o 
vínculo do recebimento do benefício à matrícula de crianças e adolescentes em idade escolar nas redes de 
ensino e a obrigatoriedade de acompanhamento médico, nos postos de saúde da rede pública, para 
gestantes, nutrizes e crianças.” (OLIVEIRA & DUARTE, 2005, p. 292).  
8 Ver por exemplo: Mercadante (2010); Krein, Santos e Nunes (2012); Fix e Arantes (2009); Iasi (2006), 
Singer (2012); e também, 10 anos do governo do PT. Disponível em: <http://marxismo21.org/10-anos-de-
governos-do-pt-natureza-de-classes-e-neoliberalismo>. Acesso em: 15 jul. 2016. 



forças, diferenciando as atividades destinadas à tomada do poder, 
propriamente dito, daquelas que preparam as condições para isso, diferença 
na qual se insere a distinção de reforma e revolução, entendidas pelos 
formuladores não como antagônicas. A luta por reformas só seria um erro 
quando “acabam em si mesma”, ressaltando que “quando ela serve para 
demonstrar às grandes massas do povo que a consolidação, mesmo das 
reformas conquistadas, só é possível quando os trabalhadores estabelecem 
seu próprio poder”, então a luta por reformas se combinaria com os processos 
de transformação social (idem: 313).” (IASI, 2013, p.23). 

Devemos indicar que, nesta metamorfose da consciência de classe (IASI, 2006), 

na transformação das relações de organização do processo de luta por direitos “a 

principal vitima foi a independência de classe” (IASI, 2013, p. 24). 

“Pensada inicialmente como um longo processo de acúmulo de forças que 
combinaria um braço de ação junto aos movimentos sociais e sindicais, 
ligados às lutas da classe trabalhadora e outro que refletiria este crescimento 
de lutas através de patamares institucionais (sindicatos, organizações da 
sociedade civil e espaços institucionais conquistados via eleitoral nas 
administrações e parlamentos), processo este que deveria culminar na 
conquista do governo federal para que se desencadeasse reformas de caráter 
“antiimperialista, antilatifundiário e antimonopolista”.” (IASI, 2013, p.25). 

De forma resumida, Iasi (2013) nos expõe a inflexão que o discurso do PT sofre 

entre o V Encontro (1987 apud IASI, 2013) e o XII Encontro Nacional do PT (2001). O 

qual ocorre a transformação do Partido dos Trabalhadores na forma de seu contrário. 

Isto é, de propositor de reformas democráticas e populares, à conquista de espaços 

institucionais menores – como exemplo: administrações municipais, mandatos 

parlamentares e máquinas sindicais – o PT passa a descomprometer-se com a “proposta 

popular socialista”. Além disso, a força do movimento operário independente se altera, 

com a implementação da reestruturação produtiva, a forma como as centrais sindicais 

vinculadas ao partido se articulam com o empresariado é absurda. De propositor, o 

partido passa a contraindicar ações radicais na conquista de políticas mais populares. A 

exemplo, podemos dizer da forma coercitiva/violenta que lidou com as políticas de 

demarcação de terras indígenas, com a política de habitação popular autônoma, com a 

revisão da previdência social, etc. 

O discurso do partido se decompõe em algo transvestido de popular, mas com 

um linguajar que muito nos remete a análise de Arantes (2004) sobre a lógica “gerencial 

cidadã”. A noção de “novo contrato social”, “amplas forças sociais”, “Estado-nação”, 

“ampliação do mercado de consumo de massa” entre outras expressões, de nada se 

assemelham com a ideia de reformas que se diziam de caráter “antiimperialista, 

antilatifundiário e antimonopolista” (V Encontro Nacional, 1987 apud IASI, 2013). 



Vejamos a resolução do PT no XII Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores 

(2001) abaixo: 

“Um novo contrato social, em defesa das mudanças estruturais para o país, 
exige o apoio de amplas forças sociais que dêem suporte ao Estado-nação. 
As mudanças estruturais estão todas dirigidas a promover uma ampla 
inclusão social – portanto distribuir renda, riqueza, poder e cultura. Os 
grandes rentistas e especuladores serão atingidos diretamente pelas políticas 
distributivistas e, nestas condições, não se beneficiarão do novo contrato 
social. Já os empresários produtivos de qualquer porte estarão contemplados 
com a ampliação do mercado de consumo de massas e com a desarticulação 
da lógica financeira e especulativa que caracteriza o atual modelo econômico. 
Crescer a partir do mercado interno significa dar previsibilidade para o 
capital produtivo (XII Encontro Nacional, 2001)”. (IASI, 2013, p. 26, grifo 
meu). 

Nas palavras de Mauro Iasi (2013), 

“Agora se trata de uma correlação de forças ainda mais precária que impede 
até mesmo estas reformas, fazendo com que o programa tenda a um horizonte 
apenas “democrático” (...) Eis que uma força política própria da classe 
trabalhadora passa ao campo moderado, primeiro rumo ao centro do espectro 
político e depois com o desenvolvimento dos compromissos de 
governabilidade, para uma aliança de centro direita” (IASI, 2013, p. 25-27). 

O domínio do capital implica cada vez mais ao processo de cooptação e 

apassivamento do proletariado, o Brasil se torna um exemplo. Gramsci nos dá pista para 

esta implicação – o lobo visita a galinha e, ainda, há uma conciliação entre ambos – 

“absorção gradual mas contínua, e obtida com métodos de variada eficácia, dos 

elementos ativos surgidos dos grupos aliados e mesmo dos adversários e que pareciam 

irreconciliáveis inimigos” (GRAMSCI, 2001, p. 318). 

O apassivamento da classe se observa pelo respaldo à atual forma de 

acumulação que se engendrou na primeira década do século XXI no país. A classe que, 

outrora, no final dos anos 1970 e, posteriormente, uma parte dos anos 1990 

contrabalanceou a correlação de forças e acavalou patamares de resistência à 

acumulação de capitais, agora, essa mesma classe “que resistiu ao desmonte do Estado e 

das Políticas Públicas, alia-se aos seus antigos adversários para desarmar a classe 

trabalhadora diante da disputa do fundo público agora colocado a serviço da 

acumulação privada, em nome de um mito revivido: o desenvolvimento” (IASI, 2013, 

p.02).  

A classe que antes se mostrava combativa na década de1970, e de 1990, agora, 

se mostra apassivada “O principal trunfo do setor político que se mantêm no poder é o 

controle e o apassivamento da classe trabalhadora.” (IASI, 2013, p. 02). 



Por hora, queremos chamar atenção para o fato da estratégia de dominação da 

classe trabalhadora neste período no Brasil. Ao mesmo tempo em que ocorria a 

ampliação da política de assistência social, com os programas focalizados de combate à 

pobreza, houve um investimento ideológico em projetos como empregabilidade, 

empreendedorismo, responsabilidade social, inserção social com práticas marcadamente 

de uma ideologia de cooptação da classe trabalhadora e a busca pelo apassivamento dos 

movimentos de luta, em uma estratégia de pacto social uma espécie de “colaboração 

entre classes” – como se fosse possível uma colaboração ad aeternum, no sentido em 

que todo mundo sairia ganhando para sempre, mas nada dura eternamente9. 

No que se refere às estratégias de dominação via políticas de assistência social, 

em sua maioria, havia investimentos de grandes grupos capitalistas, fundações privadas, 

ONGs e entidades empresariais, contando com apoio e subsídios governamentais. Nas 

palavras de Mattos (2013): 

“Segundo dados de 2002, existiam no Brasil 275.895 instituições 
classificadas como sem fins lucrativos, um contingente expressivo delas 
focado em difundir tais propostas e implementar projetos que tem como 
substrato último a ideia de que a saída para os problemas dos trabalhadores 
está no seu esforço individual para adequar sua ética e comportamento ao 
modelo empresarial da competitividade e produtividade. Todas essas 
estratégias encontram canais de difusão com enorme capacidade de 
penetração no imaginário dos trabalhadores, os mais evidentes deles 
constituídos pelos grandes monopólios jornalístico-rádio-televisivos do país. 
Esses aspectos do governo Lula tornam mais complexo o entendimento de 
sua relação com o neoliberalismo” (MATTOS, 2013, p. 5-6, grifo meu) 

O caráter focalizado das políticas sociais, a reforma da previdência, a busca por 

um mercado de consumo interno, a ampliação do crédito, a transferência do Estado para 

setores rentistas podem ser identificadas como características que evidenciam a 

continuidade do modelo de abertura de novas áreas de investimento ao capital em 

detrimento das garantias estatais de serviços públicos universais, ou seja, características 

de um governo neoliberal. 

A ideia de uma maior possibilidade de consumo, acesso a determinados bens de 

consumo por parte dos mais pobres ou algum tipo de auxílio nacional através de bolsas 

                                                 
9 Rosa Luxemburgo (2011), também nos dá pistas para pensar quais as consequências desta pactuação 
entre as classes, analisando a social-democracia alemã no início do século XIX: “O brusco e 
irreconciliável ponto de vista das classes, que apenas tem sentido em relação à conquista do poder político 
por elas visada, torna-se cada vez mais uma potência negativa quando os sucessos práticos, imediatos, 
formam o seu fim principal. O próximo passo, então, é uma política compensatória e uma postura 
conciliadora, prudentemente diplomática. Mesmo neste caso, porém, o movimento não pode permanecer 
num equilíbrio constante. Dado que a reforma social, no mundo capitalista, consiste em algo que é e 
sempre será uma casaca vazia, pode-se empregar a tática que se quiser, pois o próximo passo lógico é a 
decepção também no interior da reforma social,” (LUXEMBURGO, 2011, p.40, grifo meu). 



sociais (“miseráveis”), a conquista da primeira moradia (mesmo que minúscula), assim 

como a inserção de parte da classe com a possibilidade de adentrar ao ensino 

universitário pode parecer, à primeira vista, um ganho significativo.  

No entanto, o que destas políticas implementadas para a classe trabalhadora é 

possível entender como uma conquista permanente? Em um contexto menos favorável 

como uma crise econômica global, como auxílios finitos – ao fim de cada mandato – 

podem significar um ganho coletivo para todas(os) ao longo do tempo? 

Em nossa compreensão, devemos buscar a conquista de ganhos momentâneos às 

necessidades gritantes, mas nunca rebaixar a possibilidade de luta a ganhos 

momentâneos. Luta, permanente. Luta por emancipação que seja autônoma, na qual as 

escolhas das pessoas possam ser verdadeiramente livres, livres de toda forma de açoite e 

da venda de seu próprio couro no abate do mercado. 

Não se pode negar que houve uma política para apresentar respostas a demandas 

sociais gritantes, muito embora sempre com um sentido que reforça e naturaliza a 

subalternização, de um modelo de conciliação de classes que ocasionalmente sempre 

pende os cortes para os trabalhadores quando “o bolo para de crescer”. 

Lúcia Neves (2005) analisa este novo contexto salientando a ampliação dos 

aparelhos privados de hegemonia do grande capital, considerando desde os tradicionais 

meios de comunicação até às novas fundações privadas e associações sem fins 

lucrativos (Fasfil), este modelo difunde uma nova pedagogia da hegemonia, nas 

palavras da autora, como uma nova forma estratégia do capital para educar o consenso 

(NEVES, 2005). 

Eis alguns dados expostos por Neves (2005), a partir dos quais é possível 

constatar a dimensão do aparato mobilizado para o consenso de classes: segundo a 

ABONG, em 2010, havia no país, 290,7 mil fundações privadas e associações sem fins 

lucrativos (Fasfil). Além disso, 2,7 milhões de crianças e adolescentes afetados por 

4.700 projetos sociais do Programa Criança Esperança, além de 27 mil escolas 

cadastradas no projeto Amigos da Escola e a maior parte dos 1 milhão e 540 mil 

trabalhadores empregados pelas mais de 275 mil ONGs existentes no Brasil. 

Ora, o objetivo de tal consenso de classes é converter os valores da classe 

trabalhadora, subalterniza, adequando-se adaptação por uma ordem produtiva capitalista 

burguesa ampliando, ainda mais, a expropriação através da perda de direitos garantidos 

constitucionalmente, intensificando a exploração dos que vivem-do-trabalho, e também, 



na busca por controle, acomodação e apassivamento das trabalhadoras e trabalhadores 

diante da perda de direitos. 

Uma nova denominação, uma espécie de reatualização de práticas filantrópicas 

fantasiadas como “responsabilidade social”, a qual incorporam ativistas, militantes, 

intelectuais e aqueles que recebem a política, por meio de procedimentos de 

“empresariamento de projetos” para poder sobreviver neste novo momento “gerencial-

cidadã”, rebaixando seus discursos de crítica social à mera denúncia da pobreza. 

Desta dominação, se tem como consequência a valorização por uma docilidade 

na atuação, daqueles que, um dia combatiam a desigualdade e a divisão social no 

capitalismo, passam a combater “a pobreza dos desafortunados” através de um discurso 

e de uma prática de flexibilidade, mobilidade e adaptabilidade10. 

Concomitante a mudança de valores descrita acima, as centrais sindicais – 

particularmente a CUT11 – passam a desempenhar um papel relevante neste contexto, se 

adaptando progressivamente a esta lógica e transformando-se em agentes do processo 

em curso, promovendo programas de requalificação profissional e discursos de 

empregabilidade ao capital, enquanto renunciam o confronto direto com o 

empresariado. Poderíamos dizer que isso se dá como uma conformação, uma pedagogia 

de hegemonia, cada vez mais voltada às parcerias público-privadas. 

Conforme é o exemplo do estudo realizado na análise do Pronatec, quanto à 

possibilidade de tendências mercantis e ideológicas em uma nova forma da política para 

educação profissional, de acordo com Marcelo Lima (2012) no artigo intitulado 

Problemas da Educação Profissional do Governo Dilma: Pronatec, PNE e DCNEM's. 

Neste texto, o autor analisa teórica e politicamente “como o governo atual “pseudocria” 

direitos empurrando a Educação Profissional para um processo de mercantilização que 

pode fortalecer o papel do Sistema S na oferta de Ensino Técnico (ET) com reforço na 

modalidade concomitante, havendo hegemonia do subsequente em detrimento do 

verdadeiro integrado” (2012, p.74).  

Um dos pontos chave na discussão proposta pelo autor é o processo de 

mercantilização da educação profissional via mudanças nas diretrizes que alteram, de 

                                                 
10 Nas palavras de Mattos (2013) estas são as características mais adequadas ao trabalhador-
empreendedor: “ao indivíduo-trabalhador/empreendedor de hoje – acompanhados, é claro, do 
esquecimento, quando não da condenação de qualquer tipo de defesa da mobilização coletiva 
contestatória –, assim como a substituição das referências à classe pelas múltiplas identidades, inclusive 
aquela de “pobre”, objeto da assistência da responsabilidade social ou das políticas focalizadas, quando o 
indivíduo flexível e empreendedor não encontra espaço no mercado de trabalho” (MATTOS, 2013, p.08). 
11 Para compreender melhor as transformações na formação sindical da CUT ver Tumolo (2002). 



maneira estratégica: a PNE, as Diretrizes para o Ensino Médio e a educação profissional 

– encontrada na formulação do Pronatec. Lima (2012) tenta sobrepor os argumentos que 

suscitam uma crítica direta ao economicismo12, ponderando que vivemos um novo 

momento do processo de mercantilização da formação profissional “tal processo não se 

contradita com o produtivismo, mas o inclui, “pseudocriando” o direito à educação, 

escondendo a formação para o mercado para, no final das contas, criar o mercado da 

formação” (Idem, p.75). Na abordagem proposta, o autor analisa a transfiguração da 

formação humana em mercadoria ou seu impedimento como direito.  Lima (2012) 

assinala que,  

“A formação profissional, quando engendrada pela condição de mercadoria, 
submete-se à lógica da mercantilização, subordinando-se ao processo de 
parcelamento e de fragmentação resultantes das formas de aceleração do 
tempo socialmente necessário para sua produção” (LIMA, 2012, p.75). 

Assim, uma estratégia capitalista é a de reduzir o tempo de trabalho necessário 

através da redução dos custos com a reprodução do trabalho, que também envolve a 

formação profissional13. Nesta perspectiva, de acordo com o autor a aceleração do 

tempo médio de produção acelerará possivelmente o tempo médio de formação, em que 

o Estado exerce um papel estratégico na redução dos gastos do capital, no que diz 

respeito ao fornecimento quantitativo e qualitativo das forças produtivas que se 

adequem ao padrão tecnológico vigente. 

“Essa questão é resolvida através da intervenção estatal que custeia a 
formação do proletariado, Essa questão é superada, no entanto, pelo custeio 
social da formação. Como a força de trabalho é formada pelo Poder Público, 
não haverá interesse direto (só indireto) do capital em formar com menor 
tempo (leia-se com menor custo) o trabalhador” (LIMA, 2012, p.76). 

Entretanto, a conduta dos governantes estatais não renunciam esta função 

produtivista, reafirmando objetivos remotos, rebaixando-se ao mando do capital, 

reduzindo “os custos de formação profissional do capital com reforço no contingente de 

                                                 
12 De acordo com Lima (2012), tais argumentos são uma sobreposição à discussão do grupo de trabalho 
da ANPED – Trabalho e Educação da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – 
que suscitam uma crítica direta ao economicismo, sob a submissão da educação aos princípios da Teoria 
do Capital Humano (TCH) e ao modelo de competências. 
13 Nas palavras de Lima (2012): “Assim, as tecnologias vão buscar, historicamente, distribuir qualitativa e 
quantitativamente os trabalhadores, de modo a reduzir (onde for possível) o número de indivíduos que 
realizam trabalho complexo, já que sua remuneração e sua formação são pouco atrativas para o capital, 
por constituírem “altos” custos para a reprodução da força de trabalho. Logo, pode-se concluir que a 
aceleração do tempo médio da produção pode acelerar o tempo médio da formação, o que só não ocorre 
em determinados contextos tecnológicos e para funções mais técnicas, para as quais a inovação produz 
complexificação e não simplificação, necessitando assim de mais tempo de formação, ampliando a 
participação do trabalho complexo (em detrimento do uso do trabalho simples) e sobrevalorizando o custo 
da força de trabalho” (LIMA, 2012, p.75/76). 



trabalhadores qualificados sem emprego, produzindo ao mesmo tempo inserção 

produtiva e pressão negativa sobre os salários” (Idem, p.77). 

Contudo, a disposição do Estado em corresponder aos imperativos qualitativos e 

quantitativos do mercado, bem como a disposição dos capitalistas em custear parte do 

processo, especialmente, em países “do sul do mundo” que se encontram fora do núcleo 

do capital, vem sofrendo modificações devido às crises as quais o próprio sistema 

econômico sorve, passa14. 

Na sequência, o autor utiliza o exemplo do Pronatec, das Diretrizes para o 

Ensino Médio e Profissional e do PNE para esclarecer as afirmações supracitadas. O 

autor parte do preceito que o governo Dilma deve ser analisado considerando um 

contexto mais amplo, no que concerne a 

“retenção do processo de reestruturação do Estado, iniciado pelo governo 
Lula, num momento de aprofundamento da crise do capital que acaba por 
asseverar o componente neoliberal da frente de coalizão que constitui o 
centro de poder do governo atual, gerando uma contradição entre a criação de 
direitos e sua antítese, que é a mercantilização de serviços que deveriam ter 
oferta pública, universal, gratuita e de qualidade” (Idem, p. 81). 

Lima (2012), analisando o art. 4º da lei que sanciona o Pronatec (nº 12.513/11) 

aponta que nas ações que o programa se dispõe a desenvolver, não é feito nenhuma 

distinção entre os setores produtivos ou de cunho institucional (público e privado) 

naquilo que tem sido o papel da rede pública federal (formação profissional e técnica 

para o trabalhador) e, o que seria o campo da rede privada representada principalmente 

pelo Sistema S (cursos de formação inicial e continuada de qualificação para o 

mercado). O autor questiona a destinação dos recursos através do atendimento do 

Pronatec15 quanto ao repasse para os IFET’s (rede público), em contraposição ao 

repasse para o Sistema S (sistema privado). 

“Embora sinalize que atenderá prioritariamente estudantes do ensino médio 
da rede pública, EJA, trabalhadores, beneficiários dos programas sociais com 
vistas a dar ênfase aos portadores de deficiência e aos programas realizados 
nas regiões norte e nordeste, não dá exclusividade à rede federal que está em 
franca expansão e necessita de mais recursos, deixando em aberto como se 
dará a destinação dos recursos” (LIMA, 2012, p.82). 

                                                 
14 Nas palavras de Lima (2012) é possível perceber o processo de mercantilização no processo formativo 
por meio de: “1) a fragmentação e a desarticulação curricular, que indicam a aceleração dos tempos 
formativos, fruto do pragmatismo, do utilitarismo pedagógico que tende a implantar configurações 
curriculares que desprezam os vínculos epistêmicos existentes entre teoria e prática, entre formação geral 
e formação específica; 2) as novas formas de esvaziamento da intervenção do Estado, que pseudocriam 
direitos validados pela via meritocrática sustentada pelo financiamento público de bolsas de estudos que 
reiteram as parcerias público-privadas” (LIMA, 2012, p.77).  
15 Outros autores como Santos e Rodrigues (2012) também questionam aspectos quanto ao repasse do 
setor público para o setor privado, no que se refere à promoção de educação profissional pelo Pronatec. 



Ademais, o autor questiona o caráter assistencialista do Pronatec e o poder de 

barganha política que o programa pode promover: 

“Ao contrário, esse programa, assim como o Programa Universidade 
para Todos (Prouni), trabalha com bolsas de estudo que não garantem o 
acesso a essa formação profissional como direito social, podendo vir a se 
transformar em práticas de mercantilização econômica e também 
política” (LIMA, 2012, p. 83, grifo meu). 

Tal análise é importante, pois, aponta o processo de mercantilização vinculado à 

formação do trabalhador; ao mesmo tempo em que, destaca a relação de poder do 

Pronatec enquanto barganha política. Isso, nos leva a refletir sobre as possibilidades de 

luta política que os beneficiários poderiam ter, em virtude do programa ser uma política 

focalizada, amputando – ou diminuindo – às chances dos cidadãos de exercer seu poder 

político, dentro da lógica do Estado burguês, no que se refere a estrutura da política 

pública de cunho universalista versus focalizada, tentamos desenvolver essa reflexão no 

início desta dissertação. 

Este processo denominado por mercantilização da educação (educação média 

privada) precisa ser eficaz aos meios de produção e ter um efeito imediato, ocasionando 

uma desintegração de qualidade entre o ensino médio e a educação profissional, 

produzindo desta maneira uma formação fugaz não deveras (verdadeiramente) 

preocupada com a formação do trabalhador, ao contrário, longe disso, preocupada com 

a formação que o trabalhador pode fornecer ao mercado.  

Ademais, há uma conexão entre à política de educação profissional no governo 

de FHC e o governo de Dilma apontando que a gestão pública da educação profissional 

vem repetindo os erros, governo após governo. Nas palavras de Lima (2012):  

“Talvez o melhor caminho seja aprofundar o debate sobre as medidas 
econômicas do novo governo testando ao extremo seu compromisso com a 
Educação Profissional que parece nesse momento se subordinar a um ajuste 
fiscal anti-inflacionário que pode gerar consequências graves que fazem 
repetir dos governos FHC em tempos de governo Dilma” (Idem, p.88).  

O autor chama a atenção também para os efeitos indiretos que as reformas 

educacionais podem produzir aos modelos de gestão governamentais, e aponta o poder 

ideológico do “marketing” sobre políticas de educação nas campanhas. Para Lima 

(2012): 

“Desde Pombal, todo novo governo acena com mudanças educacionais 
justificando-as por argumentos econômicos e financeiros. Entretanto, quase 
sempre, são muito mais justificadoras do que justificadas. Assim como as 
reformas educacionais dos militares, mudanças educacionais valem mais 
pelos seus efeitos e interesses indiretos ou subliminares do que pelos 
objetivos anunciados. Acreditamos que as políticas educacionais desde 
sempre, mas, sobretudo, neste momento, tornam-se tanto elemento de 



afirmação de marketing quanto de ideologia dos governos, quanto 
representam instrumento de regulação dos custos necessários à manutenção 
da estabilidade financeira, denunciando as ambiguidades neoliberais e 
neodesenvolvimentistas dos governos Lula-Dilma” (Idem, p. 88). 

Enfim, a análise do autor nos ajuda a compreender que as políticas de educação 

profissional no Brasil buscam promover a educação profissional para o mercado, 

mediante a formação do “mercado da educação” por meio do financiamento público 

para a ampliação e fomento do eixo público-privado, nas palavras do autor “busca fazer 

a formação profissional para o mercado via a formação do mercado da formação por 

meio do financiamento público utilizando o mecanismo das bolsas de estudo” (LIMA, 

2012, p.89). 

O que podemos constatar como transformação do capitalismo hoje é um alto 

grau de investimento nos aparelhos privados de hegemonia, além de força máxima de 

uma máquina repressiva, tal combinação provoca “o grau de articulação historicamente 

localizado de coerção e consenso através do qual se constrói a dominação capitalista 

numa sociedade ocidental periférica” (MATTOS, 2013, p. 08). Militantes e movimentos 

sociais que ousam persistir em luta são gradativamente tratados como criminosos – na 

forma policial-penal. Uma vez que a criminalização dos movimentos em luta, serve de 

“exemplo punitivo” àqueles(as) que se posicionam contra a prática deste governo; 

quando estes(as) são tachados como uma oposição não-consentida, tornam-se cada vez 

mais massacrados(as)16. 

O embate, as formas de resistência, e o processo de luta da classe trabalhadora 

vão sendo cada vez mais judicializado e, por consequência, punitivo, por meio da 

autoridade do Estado consentida ao direito burguês, enquanto um dos instrumentos 

através das forças políticas dominantes de exercer o poder para o capital. 

Para Mattos, podemos identificar que o processo de ocidentalização periférica 

vem ocorrendo desde o fim da ditadura militar. Contudo, para alcançar tal consenso, “a 

dominação burguesa no Brasil teve que lançar mão de novos “parceiros”. Justamente 

lideranças e organizações que emergiram como elementos de contestação nos anos 

1980” (Idem, p. 09) foi hábil na articulação da coerção e consenso das classes sociais no 

Brasil, por certo período de tempo. Em função da representatividade em contato com 

uma grande parte da classe trabalhadora organizada – além do domínio do aparelho 

repressor do Estado sob os setores menos organizados mais precarizados e pauperizados 

da classe e, portanto mais controlados – a articulação de um partido que se diz dos 
                                                 

16 Ver por exemplo aprovação da Lei Antiterrorismo (13.260/2016), aprovada este ano. 



trabalhadores. Para parafrasear o ex-presidente Lula “nunca antes na história deste país” 

as trabalhadoras e trabalhadores foram, com tamanha intensidade, saqueados de sua 

autonomia enquanto classe, em processo de luta. 

Para concluirmos, não no sentido de ampliar a discussão exposta, contudo, no 

intuito de contrapor a noção de reforma social, partimos nossa reflexão de um ponto de 

vista exposto por Rosa Luxemburgo no Prefácio da obra: Reforma social ou 

Revolução?17: 

“(...) A questão acerca da reforma social ou da revolução, acerca do objetivo 
final e do movimento, é, por outro lado, a questão acerca do caráter 
pequeno-burguês ou proletário do movimento trabalhador. Por isso, é de 
interesse da massa proletária do partido lidar de maneira viva e profunda com 
as disputas teóricas contemporâneas contra o oportunismo. Enquanto o 
conhecimento teórico permanecer apenas privilégio de um punhado de 
“acadêmicos” do partido, persiste o perigo de cair em desvios. Apenas 
quando a grande massa trabalhadora tiver tomado em suas mãos a arma 
incisiva e confiável do socialismo-científico, é que os arroubos pequeno-
burgueses, as correntes oportunistas ficarão sem efeito. Então, o movimento 
também estará colocado sobre chão firme e seguro. “É obra de muitos”. 
(LUXEMBURGO, 2011, p. 4). 

                                                 
17 Extraído do livro Rosa Luxemburgo (2011). 
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