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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E EMANCIPATÓRIA: proposta para a formação crítica de 
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Resumo 
Este artigo objetiva discutir a proposta de Educação 
Emancipatória, nas diversas concepções quanto a sua 
implementação, evidenciando ser possível trabalhá-la em 
espaços formais de educação. Aponta-se neste estudo a 
importância de que tal proposta de educação seja trabalhada 
na Educação Profissional brasileira, na perspectiva de 
formação crítica de trabalhadores. O artigo situa o contexto 
atual de imposições do sistema capitalista sobre a classe 
trabalhadora e as políticas públicas e sociais e, diante disso, 
a relevância de superar a instauração de consensos em 
detrimento de reflexões qualificadas e ativas por parte dos 
discentes, na educação institucionalizada.  
Palavras-chave: Capitalismo, Educação Emancipatória, 
Educação Profissional, Formação crítica de trabalhadores. 

 

Abstract 
 This article aims to discuss the proposed Emancipatory 
Education, the various conceptions regarding its 
implementation, showing it is possible to work it into the 
formal education. Aim of this study was the importance of 
such education proposal is crafted in Brazilian Professional 
Education, from the perspective of critical training of workers. 
The paper puts the current context of the capitalist system of 
taxes on the working class and the social and public policies 
and, before that, the importance of overcoming the 
establishment of consensus at the expense of qualified and 
active reflection among learners in institutionalized education. 
Keywords: Capitalism, Emancipatory Education, Vocational 
Education, Training critical workers. 
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1 INTRODUÇÃO 

Variadas são as concepções e proposições de Educação Emancipatória, as quais 

conformam desde posições mais estratégicas, condizentes com as possibilidades 

imediatas reais, isto é, conciliáveis com a educação formal e sua estrutura, até outras 

mais radicais, para as quais só uma verdadeira revolução e a desconsideração da 

educação formal institucionalizada tornariam possível concretizar a proposta de Educação 

em tela. Tais perspectivas, no entanto, voltam-se igualmente para a conformação de 

práticas educativas que incitem a reflexão crítica frente à produção e reprodução do 

sistema capitalista, oportunizando a emancipação dos sujeitos. 

Neste estudo, será traçado um diálogo entre esses dois pontos de vista, situados 

no contexto político, econômico, social e cultural impetrado pelo capitalismo maduro e sua 

forte implicação sobre as políticas públicas e sociais, em especial sobre a de Educação. 

Será evidenciada, contudo, aquela perspectiva que torna possível a inserção da proposta 

de Educação Emancipatória nas instituições formais. Sendo assim, o presente artigo tem 

por perspectiva realizar uma breve análise sobre a proposta de Educação Emancipatória 

direcionada à Educação Formal, sobretudo à Educação Profissional, com vistas à 

superação da lógica do capital fortemente difundida em nossa sociedade. 

Para tanto, busca desconstruir posições radicais de negação da inserção da 

Educação Emancipatória no âmbito institucionalizado, quando observada a realidade de 

Educação Pública brasileira. Ademais, considerando o contexto atual de determinações 

do capitalismo sobre o conflito capital-trabalho, evidencia a importância de uma formação 

profissional repleta de criticidade e emancipação humana, a fim de suplantar a exploração 

e alienação engendradas pelo sistema capitalista. 

A partir disso, discute-se a inserção da proposta de Educação Emancipatória na 

Educação Profissional, com destaque no Brasil para a Rede Federal e Tecnológica de 

Educação, haja vista o público a quem está voltada, a grande expansão que vem 

ocorrendo nos últimos anos e o possível direcionamento à instauração de consensos 

entre os trabalhadores em formação quanto às “regras do mundo do trabalho” impostas 

pelo capital. O estudo pretende assim fomentar a discussão acerca da formação de 
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trabalhadores no país e da necessidade, diante da interface com o sistema político-

econômico atual, de formá-los sob um viés crítico e ativo. 

 

 

2 A EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA COMO ELEMENTO PARA SUPERAÇÃO DA 

LÓGICA CAPITALISTA 

 

 

Entre as décadas de 1980 e 1990 observou-se no cenário brasileiro um processo 

de refuncionalização do Estado, fruto da articulação burguesa para fazer frente a mais 

uma crise do capital, esta iniciada em 1970. A partir de então a busca por elevar as taxas 

de lucro levaram a classe que se apropria do capital a promover mudanças no mundo da 

produção, o que se deu por diversas vias. 

Insere-se nesse contexto um novo padrão de tecnologia, automatizando a 

produção, cuja consequência é a diminuição de postos de trabalho e o adensamento da 

massa de trabalhadores excluídos do mercado de trabalho. Ocorre também, com a 

chamada reestruturação produtiva, a heterogeneização, fragmentação e complexificação 

da classe trabalhadora, com fortes implicações negativas sobre a organização dessa 

classe e sua luta, conforme aponta Antunes (1995). Assim, a reestruturação em curso no 

mercado de trabalho tem estruturado, sob o discurso da modernidade, a flexibilização do 

trabalho por meio da minimização dos postos regulares de trabalho e do alargamento do 

subcontrato, do trabalho temporário e de modelos informais. 

Todo esse processo de profundas mudanças está alicerçado nos ideais 

neoliberais, apresentados como estratégia à crise do capital no começo do século XX, e 

absorvidos pela classe dominante brasileira entre as décadas de 1980 e 1990. Um dos 

elementos fundamentais desse modelo de organização político-econômica e sociocultural 

é a conformação de um mercado com livre concorrência, com participação estatal que a 

garanta, ao passo que o Estado é minimizado para o social, isto é, para as necessidades 

emergentes da classe trabalhadora. 

Conforme Montaño (2011, p. 63), o pensamento neoliberal defende que “compete 

ao Estado desenvolver uma atividade voltada para o econômico: permitir o 'livre jogo' do 
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mercado concorrencial, e outra atividade que trate do social: serviços para quem não tiver 

acesso ao mercado”. No entanto, na proposta neoliberal, à medida que a não inserção no 

mercado de trabalho é posta unicamente como responsabilidade dos indivíduos, por seu 

esforço pessoal, as ações sociais devem ser restritas e os sujeitos excluídos, 

culpabilizados e lançados à marginalização e/ou mesmo desproteção. Com isso, vivencia-

se uma via dupla e contraditória. Por um lado, o agravamento da contradição capital-

trabalho com os ataques de precarização do trabalho e desregulamentação de direitos e, 

logo, a ampliação e aprofundamento das expressões da questão social que afetam 

sobremaneira a classe subalternizada pelo capital. Por outro, a minimização do Estado 

para o social e o desmantelamento das políticas públicas e sociais. São inúmeros os 

impactos infligidos a tais políticas – ainda maiores para aquelas que não fazem parte da 

seguridade social, como a de Educação. 

No âmbito da Política de Educação se observa claramente a interferência do 

projeto neoliberal em curso. E é possível defrontar-se com ele não somente nos aspectos 

em que se objetiva, isto é, na precarização do trabalho e do serviço prestado, mas 

sobremaneira nos aspectos em que encontra subjetivação, o que se dá pela ideologia que 

camufla os reais interesses do capital e suas estratégias diretas, ora de desmantelamento 

das políticas públicas e legitimação da iniciativa privada, ora pela transferência de 

responsabilidades para os sujeitos sobre seu sucesso acadêmico e profissional. 

Nesse espaço, muitas subjetivações de interesse do capital são reforçadas, sem 

que muitas vezes seja empreendida qualquer reflexão sobre elas. No entanto, é preciso 

destacar, os espaços educacionais são privilegiados para a realização de análises mais 

acuradas sobre a realidade político-econômica e social vivenciada na atualidade, haja 

vista já constituir um espaço de construção de conhecimento e de aproximação com 

reflexões necessárias à formação integral dos sujeitos. Conforme Almeida, o espaço da 

Educação, seja ela formal ou não, é espaço importante na relação entre política e 

educação no curso da construção de uma sociedade democrática, em especial pela 

complexidade que assume como instância da vida social e pelo significado que adquire 

historicamente nos processos políticos instados no Estado e na sociedade civil. O referido 

autor pontua 
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Reiteramos, desta forma, exatamente a possibilidade desta crítica estar presente 
nas experiências educacionais desenvolvidas junto a segmentos sociais que, 
pelas suas condições de vida – aqui tomadas em suas formas concretas de 
inserção nos processos de produção e reprodução das desigualdades sociais – 
têm, contraditoriamente, nas políticas públicas, neste cenário neoliberal e de 
privatização da esfera pública, seus limites e suas possibilidades. A tendência de 
subordinação dos processos de produção e difusão cultural à lógica de produção 
de mercadoria em articulação com a disseminação das perspectivas 
individualizantes do ideário neoliberal nas instituições que implementam 
programas sociais conformam um determinado tipo de consenso. Ao qual se 
opõem experiências educacionais que visam garantir a crítica às concepções de 
mundo dominantes.” (ALMEIDA, p. 16) 

 

Algumas das experiências apontadas por Almeida pautam-se na proposta de uma 

Educação Emancipatória. De acordo com Rodrigues (1986, p. 81) tal proposta 

 

(...) possibilita a todos a compreensão elaborada da realidade social, política e 
econômica do momento vivido pelos educandos, o desenvolvimento de suas 
habilidades intelectuais e físicas para intervenção nessa realidade, e a posse da 
cultura letrada e dos instrumentos mínimos para o acesso às formas modernas do 
trabalho (...) 

 

Mészáros (2005) assinala que os remédios não podem ser formais, eles devem 

ser essenciais, e, com isso, afirma que a educação institucionalizada, por fazer parte e 

servir aos interesses do sistema de interiorização capitalista, é incapaz de alcançar o 

caráter emancipatório. Segundo este autor 

 

(…) a educação formal não é a força ideologicamente primária que 
cimenta o sistema capitalista; nem é capaz de, por si só, fornecer uma 
alternativa emancipadora radical. Uma das funções principais da 
educação formal nas nossas sociedades é produzir tanta conformidade 
ou "consenso" quanto for capaz a partir de dentro e através dos seus 
próprios limites institucionalizados e legalmente sancionados. 
(MÉSZÁROS, 2005, p.15) 
 

Embora Mészáros (2005) aponte a impossibilidade de edificar na educação formal 

outro viés de ação que supere a mera formação de consensos e de reprodução da 

concepção político-econômica, social e cultural dominante, é ainda esse espaço o de 

maior abrangência na formação dos sujeitos em nossa sociedade. Ademais, é preciso 

evidenciar, para a realidade brasileira, que vivenciamos, apesar de todo o desmonte 

propalado e intensificado pelo neoliberalismo, a experiência de uma Política de Educação 



 

Cidade Universitária da Universidade Federal do Maranhão 
CEP: 65 085 - 580, São Luís, Maranhão, Brasil  

Fone(98) 3272-8666- 3272-8668  

pública e universal. Se apontamos a resignificação da Educação na direção de uma 

perspectiva emancipatória com vistas à superação da ordem social vigente, não podemos 

pensar a impossibilidade exposta por Mészáros (2005) como uma determinação 

intransponível. 

De fato, os espaços de educação formal, especialmente aqueles que se propõe a 

formação de trabalhadores, apresentam-se a todo momento impregnados por discursos 

de adequação aos ditames do capital; e é exatamente por isso que se faz necessário 

empreender nesses espaços ações de formação de sujeitos dotados de pensamento 

crítico e que se queiram ativos de sua própria história. Fomentar uma Educação 

Emancipatória em ambientes formais e públicos significa expor aos sujeitos a realidade 

vivenciada dentro e fora da escola – não como uma realidade desconexa, mas construída 

por articulações históricas, políticas e culturais – e propiciar, assim, que tracem suas 

próprias análises e conclusões sobre ela. 

Fazendo referência às ideias de Adordo, um dos principais representantes da 

perspectiva emancipatória, Quintal (p.7) expõe que  

 

A educação (...) seria impotente e até mesmo ideológica se 
desconsiderasse o objetivo de adaptação e não proporcionasse ao 
homem meios para se orientar no mundo, mas ao mesmo tempo, se esta 
educação se reduz a formar homens ajustados socialmente, adaptados e 
conformados, ela não cumpre sua tarefa de resistência. Frente ao duplo 
papel da escola, adaptação e resistência, a educação por meio dela 
deveria enfatizar muito mais a resistência, pois a adaptação é imposta 
pelo próprio contexto social, cultural, econômico (...) 

 

Sendo assim, como forma de construir propostas educacionais perpassadas pelo 

pensamento crítico, assegurando a resistência apontada por Adorno e mesmo a 

suplantação da ordem dominante defendida por Mészáros em sua proposta de Educação 

Emancipatória, torna-se dever da escola, conforme aponta Prestes apud Quintal (p.8), 

 

(...) ter compromisso com a constituição das estruturas mentais, com a 
formação de sujeitos capazes de operar formalmente para que se criem 
as condições necessárias à tomada de consciência e, de forma articulada 
com a prática, se dê a ruptura com o caráter ideológico, mistificador de 
uma racionalidade que desumaniza. 
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Tal compromisso torna-se ainda mais relevante quando pensamos a Educação de 

modo direcionado a formação de trabalhadores, haja vista ser essa a classe explorada e 

que sofre com as desregulamentações e/ou negações de direitos perpetradas pelo 

capital. Assume, assim, especial importância a formação voltada a uma postura crítica 

diante da realidade vivenciada, ainda que tal formação seja empreendida nos moldes de 

uma Educação Formal permeada pela dualidade adequação-resistência. 

 

2.1 Escolas de educação profissional e a educação emancipatória 

Embora a Educação Profissional tenha sido iniciada no Brasil já no período 

colonial, com a formação de índios e escravos para os principais ofícios da época, é com 

a implementação da Rede Federal de Educação Tecnológica no começo do século XX 

que se verifica o crescimento dessa modalidade de ensino. Da década de 1920 em 

diante, passando pela expansão industrial brasileira até os dias atuais, foram muitas as 

mudanças sofridas pelo sistema de educação profissional, que passou por um processo 

de ampliação não só física ou infraestrutural, mas, sobretudo, na incorporação de 

diferentes níveis de formação e de modalidade de ensino. 

A formação profissional que em princípio era claramente um instrumento 

direcionado às “classes desprovidas”, por sua ampliação, passou a ser composta por 

espaços importantes de formação, inovação científica e tecnológica para toda a 

população. Contudo, ainda se considera como uma característica marcante e permanente 

desses ambientes educacionais, a formação de sujeitos advindos das classes 

subalternizadas. Segundo o Ministério da Educação (MEC) 

 

Esse é o elemento diferencial que está na gênese da constituição de uma 
identidade social particular para os agentes e instituições envolvidos neste 
contexto, cujo fenômeno é decorrente da história, do papel e das relações que a 
Educação Profissional e Tecnológica estabelece com a ciência e a tecnologia, o 
desenvolvimento regional e local e com o mundo do trabalho e dos desejos de 

transformação dos atores nela envolvidos. (BRASIL, 2009, p. 07) 
 

A Educação Profissional tem, portanto inserido em suas instituições os filhos dos 

trabalhadores e formado os trabalhadores do hoje e do amanhã. Tem atuado na 

perspectiva de elevar a escolaridade dos trabalhadores e de torná-los cidadãos críticos e 

ativos.  
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Observa-se, na realidade de que faz parte tal educação escolar, a necessidade de 

desenvolver o ser social em diversas dimensões atendendo a demandas econômicas - o 

que também se refere à inserção no mundo do trabalho, culturais e políticas – em que 

está incluída a emancipação cidadã. Nesse processo, corre-se o sério risco de promover 

uma educação com forte alinhamento aos ditames do capital, mesmo porque, conforme 

expresso pelo próprio MEC (BRASIL, 2009), a Educação Profissional e Tecnológica tem 

sido convocada para atender às novas configurações do mundo do trabalho. Desse modo, 

caso não se atente para uma proposta de Educação que possibilite aos sujeitos serem 

ativos na construção sua própria história e do grupo social do qual faz parte, pode-se 

estar contribuindo para a formação de uma massa alienada de trabalhadores. 

Assim, a perspectiva de Educação Emancipatória assume especial relevância 

quando direcionada à Educação Profissional. Isso porque lida diretamente com a 

formação de trabalhadores e seu encaminhamento para o mundo do trabalho. A esse 

público faz-se necessário, em virtude da precarização e desarticulação ocorrida nas 

últimas décadas, proporcionar espaços de discussão capazes de construir e fortalecer 

sua unidade e o pensamento de classe para si (Gramsci apud Montaño, 2011). 

A Educação Profissional, que se proponha à educação integral dos sujeitos, deve 

dotá-los de condições para uma inserção social consciente e com capacidade de 

problematização da realidade em que se inserem, a fim de que opere meios para a 

superação da ordem de exploração imposta pelo capital. Esse é um processo que 

dificilmente poderá ocorrer através de uma revolução instantânea, ou seja, sem a 

condução dos sujeitos a ela. Isso não significa, porém que a proposta de Educação posta 

em tela, a saber, a emancipatória, deva ser operada em um “passo a passo”, mas sim que 

para operá-la é essencial a preparação dos ambientes educacionais para tal proposta, 

considerando profissionais e discentes, ou seja, deve-se antes promover um processo 

diferenciado de ensino-aprendizagem. 

Desse modo, a Educação Emancipatória imprescinde de uma mudança de 

concepções e postura das comunidades escolares para que seja operada. É preciso 

superar a lógica da mera formação técnica de trabalhadores e mesmo a lógica da 

formação cidadã, cuja perspectiva reside na construção de consensos, e, em seu lugar, 

fomentar a lógica da formação de trabalhadores críticos, que se percebam enquanto 
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classe e que unam seus interesses para fazer frente a toda sorte de dominação e 

exploração contraposta a eles. 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na contemporaneidade a Educação assume uma função importante na formação 

dos sujeitos, não apenas no tocante ao desenvolvimento de competências e habilidades 

inerentes ao conhecimento científico presentes nas disciplinas propedêuticas e/ou 

técnicas da Educação Formal, isto é, da Educação institucionalizada. Ela se torna 

também responsável pela formação de sujeitos dotados de consciência crítica. Assim é 

primordial a ciência de seu papel político na busca pela emancipação individual e (por 

conseguinte) social, no enfrentamento da alienação, especialmente dos trabalhadores, 

para combater a exploração das classes subalternizadas e as desigualdades sociais em 

sua essência. 

O processo em que se sedimenta o ideário neoliberal e os ditames do capital em 

nossa sociedade têm gerado incontáveis impactos negativos sobre a realidade dessa 

classe, com o agravamento do conflito capital-trabalho. A fragmentação e alienação dos 

trabalhadores têm sido estratégias empreendidas para o seu enfraquecimento e 

desarticulação. Nesse cenário, o papel associado à Educação, considerando-a parte do 

processo de formação desses mesmos trabalhadores, torna-se, por um lado, um desafio 

e, por outro, um horizonte de atuação em busca da superação da ordem imposta pelo 

capital. 

É alinhada a essa concepção que a Educação Emancipatória é apontada como 

uma proposta também para a Educação Formal Pública brasileira, principalmente para a 

Educação Profissional, haja vista contribuir diretamente para a formação dos sujeitos, 

tidos enquanto cidadãos trabalhadores. Assim, pensar a Educação Profissional nessa 

perspectiva, significa pôr em questão, a partir da integralidade da Educação Formal, toda 

a complexidade e dinamicidade da realidade em que vivemos, visando a construção de 

uma sociedade mais justa. 
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