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FORÇAS NA CONJUNTURA ATUAL: entre contradições e alinhamentos 
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RESUMO 
 
O processo de expansão da Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica está inserido num contexto político-
econômico local e de relações internacionais, atendendo a 
distintos interesses. Ocorre em tempos de neoliberalismo e 
neodesenvolvimentismo, ancorando-se entre contradições e 
alinhamentos a tais ideários. Este artigo analisa, no contexto da 
expansão dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia, como a política educacional se volta para tais 
instituições enquanto espaços de ação estratégica de governo, 
evidenciando os interesses distendidos, entre dissensos e 
consensos, em face da conjuntura atual e da correlação de 
forças na contemporaneidade. 
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ABSTRACT 
 
The process of expansion of the Federal Technological 
Education Network is housed in a local political-economic 
context and of international relations, serving different interests. 
It occurs in times of neoliberalism and neo-developmentism, 
anchoring between contradictions and alignments to such 
ideals. This article analyzes the context of the expansion of the 
Federal Institutes of Education, Science and Technology, as the 
educational policy turns to such institutions as spaces for the 
strategic action of government, showing the distended interests 
between dissent and consensus, given the current situation and 
the correlation of forces in the contemporary world. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Na última década a educação profissional e tecnológica, assim como a educação 

superior pública, recebeu inúmeros incentivos financeiros e grandes destaques como 

espaços estratégicos de ação governamental para o desenvolvimento do país. Com isso, 

temos vivenciado um processo expansionista das escolas de nível federal que pode ser 

claramente visto.  

A intervenção estatal observada nesse âmbito da Política de Educação no Brasil 

gera inquietações e questionamentos acerca dos interesses que estão postos, uma vez que 

é aparentemente contraditório que o Estado brasileiro atualmente impregnado com a lógica 

de sua minimização para o social, agencie avanços em qualquer área promotora da 

efetivação de direitos sociais, ainda mais do direito à educação, um dos mais minados na 

conjuntura atual.  

São essas inquietações que direcionaram este artigo, o qual visa traçar uma 

breve análise acerca do processo de expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica, com foco nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e, com 

ela, apresentar alguns dos distintos interesses que confluem para que a expansão venha se 

dando, no que se pode pensar ser um momento político tão desfavorável a isso. 

Conjuntamente, enseja-se apresentar o lugar da classe trabalhadora em todo esse 

processo, entendendo o campo político como espaço de correlação de forças e de possíveis 

conquistas sociais, ainda que entre avanços e retrocessos.  

Para tanto, o estudo foi desenvolvido considerando como marco temporal as 

quatro últimas décadas, como forma de avaliar o contexto nacional de conformação das 

políticas sociais, entre as quais a Política de Educação, cuja promoção foi tornada dever do 

Estado a partir do processo de redemocratização do país e promulgação da Constituição 

Federal Brasileira em 1988. E, ademais, alcançando a conjuntura atual, tomada como 

resultado da introdução das medidas neoliberais no Brasil ainda na década de 1990. 

Sendo assim, o texto subdivide-se em tópicos que versam sobre Estado e 

neoliberalismo no Brasil, em que se expõe um pouco do contexto histórico no espaço 

temporal delimitado, assim como algumas categorias de análise como Estado, cidadania e 

fundo público; sobre a Política de Educação no período pós-1990 e as inflexões dos ditames 

neoliberais em sua implementação e, por fim, sobre a educação profissional e tecnológica 

no contexto de sua expansão, ocorrida mais fortemente na última década. 
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2 ESTADO E NEOLIBERALISMO NO BRASIL  

 

 

Os anos entre 1980 e 1990 foram marcados por transformações político-

econômicas com sérios rebatimentos sobre a promoção de políticas sociais. Isso por que, 

em resposta a crise vivenciada pelo sistema capitalista a partir dos anos 19702, mediante a 

qual se instaurou um processo de reestruturação capitalista, visando a elevação das taxas 

de lucro. A classe burguesa se articulou em torno de novas estratégias para superar a crise 

e manter o sistema.  

Encontrou força assim nos anos 1980 o projeto neoliberal, que passa a ser 

difundido globalmente como estratégia de dominação burguesa e alicerce ideológico para as 

mudanças requisitadas pela burguesia naquele momento. Aliou-se a um novo modelo de 

acumulação, o qual, mediante a reestruturação produtiva, conferiu maior controle sobre a 

classe operária, controle dos gastos públicos com o social e ampliação do Estado na 

garantia do bom desempenho do mercado econômico.  

O neoliberalismo foi introduzido no Brasil nos anos 1990 com as políticas 

empreendidas pelo governo de Fernando Collor de Melo. À época o país vivenciava uma 

crise inflacionária e as medidas adotadas, pelo então presidente, objetivavam estabilizar a 

situação econômica do país e a integração à política econômica internacional. As principais 

medidas consistiam no enxugamento do Estado quanto aos investimentos em políticas 

sociais e no que tange o contingente de trabalhadores com cargos e empregos públicos, 

abertura econômica, congelamento de salários, criação de impostos, dentre outros. Sendo 

assim, estiveram alinhados aos interesses da classe dominante do país, desde que houve 

clara ampliação do Estado para a economia, ao passo que a intervenção deste na 

viabilização das políticas sociais instituídas com a Constituição Federal de 1988 foi 

minimizada. 

De fato, os direitos sociais conquistados no Brasil não foram abortados 

formalmente pelo projeto neoliberal, se mantiveram vigentes legalmente, porém as políticas 

sociais foram agressivamente minadas pela postura e condução assumidas pelo Estado e 

sua burocracia, que traçaram manobras práticas e ideológicas para assegurar a 

manutenção do sistema do capital. Ao tratar da cidadania no capitalismo Saes (2003, p.15) 

aponta que existe uma postura dinâmica e progressista por parte das classes trabalhadoras 

diante da cidadania, porém “(...) a postura das classes dominantes (bem como o topo 

burocrático) tende no mínimo a ser estagnacionista, podendo no máximo ser regressiva”. 

                                                 
2
 Crise econômica ocasionada pela superprodução do modelo fordista-keynesiano. 
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(grifos do autor) Entende-se, pois, que a democracia e a ideia de que a cidadania carrega 

em si um perigo aos interesses da classe dominante, geram de sua parte resistência à 

concretização e ampliação dos direitos sociais. Ademais, em tempos de radicalização das 

medidas liberalizantes, essencialmente contrapostas aos anseios das camadas subalternas 

da sociedade, qualquer perspectiva de progressão quanto à efetivação ou criação de 

direitos sociais é um processo conflituoso e permeado por tensões.  

Mas é importante registrar, conforme também afirma Saes (2003), trata-se de um 

processo conflituoso, mas não contraditório, haja vista que as medidas adotadas, embora 

aparentem contrassenso, atendem aquilo a que se propõe, isto é, a inserção supostamente 

democrática dos sujeitos no exercício da cidadania, o que realmente se dá, em menor ou 

maior grau, com a garantia da manutenção do capital. Significa que as contradições 

observadas nas proposições e ações neoliberais, se analisadas a fundo, estão de acordo 

com seu ideário e se encaixam perfeitamente em sua lógica. 

A concepção contrarreformista3 expressa nesse momento da história e que 

permanece presente nos governos dos presidentes que sucederam Fernando Collor, a 

saber, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso (FHC), Luiz Inácio da Silva (Lula) e Dilma 

Rousseff, aponta, como se poderia compreender numa análise simplista, não somente para 

o controle exclusivo dos aparatos do Estado por parte da burguesia brasileira, mas, 

sobretudo, para as disputas de interesses que permeiam o Estado em suas relações mais 

complexas com a sociedade, com o capital e os Estados e economias internacionais.  

Segundo Mascaro (2013), o Estado enquanto fenômeno capitalista surge como 

aparato intermediador, desvinculado de uma ou outra classe, de modo que, ao menos para 

efeitos formais não está identificado com a classe dominante. Diante disso, percebe-se o 

Estado não como aparato disponível à “dominação burguesa”. Essa ideia coaduna com a 

concepção de Estado assinalada por Gramsci, conforme aponta Coutinho (1992). A partir 

das ideias daquele teórico se torna possível identificar a existência de disputas de interesse 

no âmbito do Estado, pela ação da sociedade civil, cujas mediações irão direcionar em que 

medida as necessidades sociais serão atendidas.  

Apesar disso, é necessário pontuar que o próprio sistema capitalista construiu-se 

em torno de aparatos jurídicos e burocráticos que tornam limitadas a democracia e a 

cidadania, dificultando a intervenção das classes subalternizadas, mesmo que sob uma 

perspectiva reformista, e impedindo qualquer ação de mudança que avance sobre o que é 

estrutural ao sistema. Assim, uma vez que o Estado assume a função de assegurar que as 

relações capitalistas permaneçam intactas, os interesses da classe dominante ganham 

                                                 
3
 Ver Behring (2003). 
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prioridades na agenda do Estado, em detrimento dos interesses da classe trabalhadora. É 

então que se evidencia muito fortemente o aspecto ideológico de que se imbui o Estado, 

cuja ação visa formar consensos e, logo a neutralização das lutas entre as classes 

antagônicas. 

Isso não significa, no entanto, que inexistam campos de confronto e negociação, 

há ainda uma arena aberta à disputa e, mesmo que considerados os limites impostos, é por 

sua inserção ativa nesse âmbito que a classe subalternizada tem alcançado uma série de 

conquistas importantes no que se refere a direitos políticos e sociais. Ao tratar da disputa 

pelo fundo público, Oliveira (1998) afirma que o direcionamento do fundo público apenas 

para o capital é o que as classes dominantes pretendem, e é isso que tem ocasionado a 

redução do Estado para o social, embora que mesmo para atender demandas referentes à 

reprodução da força de trabalho, de interesse do capital, ele se mantenha destinado em 

uma parcela à classe trabalhadora.  

Assim é que a classe trabalhadora pode se lançar de forma progressista na 

disputa por direitos universais que exijam a utilização do fundo público também com em 

atendimento a seus interesses. Caso contrário, pela própria postura das classes 

dominantes, que bem expõe Saes (2003), perder-se-á a razão do Estado, hoje já em 

constante reconfiguração pelas medidas liberalizantes, mantendo-se apenas a razão dos 

capitais. 

Com a empreitada neoliberal, e a reconfiguração do papel do Estado, todo esse 

conjunto de relações se complexificou, inclusive pela incorporação na cena política e 

econômica dos países periféricos da participação de agentes financeiros multilaterais como 

o Banco Mundial (BM) e o Fundo Monetário Internacional (FMI). Agora, além das classes 

sociais em disputa, o Estado brasileiro se põe a atender os requisitos e exigências de tais 

organismos, sendo esta a condição para a manutenção dos empréstimos feitos para 

superação da crise econômica e para manter o capital, bem como da boa relação 

internacional, especialmente com os países desenvolvidos. É adotada, além de um 

programa de estabilização econômica, uma série de reformas de estruturas econômicas, 

com a definição de novas funções para o Estado, das quais decorrem sérias implicações 

sobre as políticas sociais, pois reduzem sobremaneira sua ação, até mesmo com a 

contenção dos gastos públicos no campo dessas políticas. 

No Brasil essa é uma realidade que vem sendo vivenciada nas últimas décadas, 

como posto, e tem significado o desmantelamento de políticas como a de Educação, que 

apesar dos seus pressupostos legais assegurarem sua promoção com qualidade como 

dever do Estado, padece, com raríssimas exceções, de uma situação de precariedade e não 

atendimento às necessidades sociais. Logo, é preciso analisar a Política de Educação em 
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meio a todo esse processo de conformação político-econômica gestada no país e no 

mundo, a fim de que se compreenda que perspectiva tem sido adotada para sua 

implementação na atual conjuntura. 

 

 

3 POLÍTICA DE EDUCAÇÃO NO BRASIL NO PERÍODO PÓS-1990 

 

 

A Constituição Federal de 1988, construída e promulgada em meio às 

reivindicações e participação da classe trabalhadora, apresenta a Educação como política 

pública a ser gerida e executada pelo Estado – com a participação da família e colaboração 

da sociedade –, e que deve cumprir as funções de formar cidadãos para participação no 

Estado democrático e de qualificá-los para o mundo do trabalho, visando o desenvolvimento 

pleno dos sujeitos, de forma universal.  

Essa regulamentação acerca da educação corresponde, em boa medida, aos 

anseios de uma sociedade que despontava naquele momento em um processo de 

redemocratização e vislumbrava uma série de mudanças na configuração dos direitos 

sociais que até então eram restritos. A responsabilidade do Estado sobre a educação e a 

universalização do ensino, assim como a garantia da promoção da educação básica, podem 

não ser novidades apresentadas nessa constituição essencialmente, uma vez que 

constituições federais vigentes em períodos anteriores também contemplaram tais diretrizes. 

No entanto, a ratificação desses aspectos, agora tratados de maneira pormenorizada, pela 

atinência inclusive de instrumentos legais com vistas à efetividade da Política de Educação, 

e, ademais, o fato de conter em si elementos que afirmam um caráter democrático ainda 

não abrangido pela Educação até aquele momento, denotam inovações e avanços 

importantes na construção da referida política no Brasil. 

De fato foi significativo o avanço em termos das garantias legais do direito social 

à educação. Contudo, o momento histórico, cuja efervescência política possibilitou a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 e que se imaginava ser sucedido por tempos 

de efetivação dos direitos então ampliados, foi na verdade acompanhado e seguido por 

tempos contrarreforma. Conforme exposto no tópico anterior, os ajustes neoliberais 

atacaram veementemente as políticas sociais, ao que não conseguiu se furtar a Política de 

Educação, que sofreu fortes rebatimentos. Verificam-se nesse âmbito intervenções político-

econômicas que vão desde o financiamento, inclusive com entraves à ampliação do 

montante de recursos destinados à Educação, passando pela gestão da política, até o uso 

do discurso de que se trata de uma política falida, incapaz de promover um serviço de 
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qualidade, apenas pelo fato de ser pública. Ou seja, provoca-se o desmantelamento da 

política como forma de, por um lado, demonizá-la e legitimar toda a mercantilização do 

ensino promovida e, por outro, desresponsabilizar o Estado e, por conseguinte, maximizar a 

parcela do fundo público destinada ao capital. 

Sendo assim, a Política de Educação tem seguido as orientações dos 

organismos internacionais. Tem sido promovida alinhada ao que determina o sistema 

econômico, na perspectiva de uma formação que prepare/treine os indivíduos, em suas 

habilidades e comportamentos, de acordo com o que requisita o sistema produtivo. Não 

obstante isso, atender as orientações das agências multilaterais na formação de indivíduos 

para o mundo do trabalho, significa também intervir em alguma medida sobre o 

desenvolvimento econômico do país, com a ampliação de uma população economicamente 

ativa e/ou redução da pobreza e elevação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

A agenda da Educação no Brasil pós 1990 segue, pois, um processo permeado 

de conflitos entre o que assegura a legislação vigente, o que apontam os interesses da 

classe subalternizada e a dominante e as exigências do mercado e dos organismos 

internais. Com isso, uma parcela estratégica da Educação no país, apesar de um longo 

período de verdadeiro apagão em termos de investimento/ manutenção e crescimento4, nos 

últimos anos tem ensejado e conquistado incentivos significativos. Destacam-se aqui os 

níveis e modalidades que operam a formação para o trabalho e se aliam ao 

desenvolvimento científico e tecnológico, quais sejam, a educação profissional e tecnológica 

e a educação de nível superior. É necessário que se avalie esse fenômeno de estímulo e 

ampliação, em meio a uma política educacional que em sua maior parte padece de um 

desmonte quase absoluto. Isso para compreender não somente que faces existem dentro da 

Educação brasileira, mas também que interesses estão postos especialmente nos níveis em 

que o capital e seus arranjos têm permitido o investimento e a intervenção estatal. 

 

 

3.1 Educação profissional e tecnológica e o contexto de sua expansão 

 

 

Os ajustes neoliberais influenciaram sobremaneira a Política de Educação no 

Brasil, como já referenciado. Isso não se deu de forma distinta para o campo da educação 

profissional e tecnológica e para educação superior da rede pública. Do período demarcado 

pela entrada das políticas neoliberais no país até os dias atuais, o governo FHC foi o que 

                                                 
4
Refere-se aqui ao governo FHC, no qual o enxugamento do Estado para o social se tornou bastante 

evidente. 
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mais diretamente e mais negativamente empregou os ajustes neoliberais na educação 

profissional e tecnológica brasileira. Objetivando claramente a redução dos gastos públicos 

e o favorecimento da rede privada de educação, provocou uma série de mudanças na 

legislação que regia a rede pública de ensino profissionalizante.  

O governo Lula, seguindo um direcionamento político-econômico distinto 

daquele que orientou os governos anteriores, inaugura no Brasil o período demarcado pelo 

denominado neodesenvolvimentismo e, com isso, propõe nova perspectiva de intervenção 

do Estado nas políticas sociais, ainda que sem desconectar-se do ideário neoliberal. Diante 

de mais uma crise estrutural do capital, a lógica que se apresenta é a de promover o 

crescimento econômico conjuntamente com o desenvolvimento social. O Estado passa 

então a elevar seus investimentos em educação profissional de nível médio-técnico e 

superior na perspectiva e atender aos ditames de capital ao passo que garante 

minimamente direitos sociais pleiteados cotidianamente pela classe trabalhadora.  

Assim, é importante ressaltar, apesar das “concessões” feitas com reflexos nos 

direitos sociais e nas políticas em sua atenção, não se superou o modelo socioeconômico 

neoliberal, pelo contrário, o Estado brasileiro estreitou seus laços com o grande capital 

internacional e manteve, ainda que menos drasticamente em algumas áreas, o desmonte 

das políticas sociais.  

Nesse contexto, as potencialidades das instituições públicas de educação 

profissional do país; passaram a ser consideradas e a Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica foi implementada e ampliada, ou melhor, expandida em território 

nacional. Em 2005, com a publicação da Lei 11.195, o governo Lula lançou o primeiro Plano 

de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, a partir de que os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) foram criados, como uma 

espécie de atualização dos Centros Federais de Educação Tecnológica.  

Os incentivos nesse âmbito apontam para configuração de uma Rede a ser 

difundida por todo o território nacional, com a pretensão de se firmar não apenas como um 

grande formador de mão de obra para o mundo do trabalho (em termos quantitativos e 

qualitativos), mas, sobretudo, como um dos agentes promotores de desenvolvimento 

econômico e social das diversas regiões do país, por meio da tríade ensino, pesquisa e 

extensão. A proposta do governo desde esse momento inicial de reconfiguração de tais 

instituições federais de ensino era a de emplacar os IFs de forma estratégica política, 

econômica e socialmente, em alinhamento inclusive com aquilo que propunha no que se 

refere a crescimento e desenvolvimento do país. 

Faz-se necessário assinalar o papel estratégico dos institutos federais na oferta 

de mão de obra para compor o mercado com a qualidade exigida por ele e na oferta 
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também de tecnologia e conhecimento para o desenvolvimento, além da formação de 

empreendedores capazes de movimentar o mercado, inserindo aqueles antes tidos como 

excluídos do desenvolvimento. A isso se atrela o caráter de desenvolvimento social no qual 

está imbuído e que possui respaldo nos diversos documentos de sua constituição. Os IFs, à 

medida que cumprem esse papel, seja por contribuir para formação profissional, para a 

elevação da escolaridade, pela atenção às demandas e potencialidades das localidades em 

que se inserem, lançam-se à busca da redução das desigualdades sociais.  

Sobre isso ficam evidentes duas concepções bem distintas de desenvolvimento. 

Tem-se, por um lado, uma concepção comprometida com o mercado, atendendo a campos 

demandantes de indivíduos capacitados para o trabalho; e, por outro lado, uma concepção 

orientada e preocupada com geração de oportunidades que visem elevar a renda familiar 

dos estratos mais pobres da sociedade, pela via de sua preparação e inserção no mundo do 

trabalho. (ERBER, 2011) Diante disso, o processo expansionista dos institutos federais teve 

como elementos essenciais a incorporação massiva do ensino superior e a valorização de 

áreas específicas. Conforme Ignácio et al (2012, p. 4229) 

 
(...) Há, claramente, uma orientação político-educacional que busca fazer com que 
essa expansão se desenvolva na direção de áreas de conhecimento em que a 
ciência e a tecnologia são componentes determinantes, como na área das 
engenharias, assim como a área voltada à formação de professores, sobretudo de 
ciências da natureza e matemática, e para a educação profissional. 

 

Isso se deve em grande medida ao fato de que o Estado brasileiro, orientado 

pela política desenvolvida pelo governo atual, tem atendido aos requisitos e ordenamentos 

de organizações multilaterais, a fim de manter “boas relações” exteriores e possibilitar a 

contração de empréstimos para o financiamento da economia. Pelo resultado mesmo de sua 

ação, o aceite e a execução das proposições de tais organizações responde ainda às 

necessidades do próprio sistema capitalista em âmbito global, ao passo que também 

corresponde a respostas a anseios da classe trabalhadora, de modo que se observam 

dissensos e consensos, sendo muito forte a busca pelo conjunto dominante, isto é, a classe 

e os organismos que a representa, da manutenção do capital. 

Especialmente no que concerne a educação superior, introduzidas nos Institutos 

Federais também neste governo, existiram ao longo da década de 1990, com 

desdobramentos nas décadas seguintes, uma série de eventos5 e acordos com forte 

influência sobre as políticas públicas no Brasil e, assim, sobre as educacionais. As 

discussões e acordos firmados tinham como elemento central a “inadequação da estrutura e 

                                                 
5
 Conferencia Mundial de Educação para Todos, em 1990; Encontro de Nova Delhi, em 1993; 

Reunião de Kingston na Jamaica, em 1996; Conferência mundial sobre Ensino Superior, em 
1998,2009; Declaração de Bolonha, 1999. 
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funcionamento” da universidade em face do mundo globalizado e em processo de 

reestruturação econômica, de modo que passou a constar das proposições a nova missão e 

função da universidade para o século XXI. Segundo Lima (2013, p. 86), 

 

A leitura desse quadro solicitava aos países signatários esforços para a erradicação 
da pobreza, da elevação de maior acervo cultural dos países periféricos, das 
reorientações das políticas educacionais como suporte técnico de organizações 
multilaterais e da dimensão da justiça social, da universalização e democratização 
do acesso ao ensino superior, por meio de políticas de inclusão social, dentre outras. 

 

Tratou-se, portanto, de uma agenda internacional com rebatimentos internos, a 

partir de que se estruturou a expansão territorial das instituições federais de ensino para as 

áreas mais remotas do país, visando como a ponta o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE), aprovado em 2007, o “desenvolvimento econômico e social, fazendo da 

educação superior, seja enquanto formadora de recursos humanos altamente qualificados, 

seja como peça imprescindível na produção científico-tecnológica, elemento-chave da 

integração e da formação da Nação.” (BRASIL, s/a) Ainda segundo Lima (2013, p.93), 

 

Há que se pensar em investimentos para educação (...), entretanto, existem 
questões de fundo que precisam ser reelaboradas pela sociedade brasileira e que 
passam pelo questionamento e a vontade de superação do imperativo capitalista (...) 
há que se constituir uma dimensão de democracia em que o direito de educação de 
qualidade desde a infância seja alcançado pela totalidade, ao ponto de que haja 
dignificação para todos os cidadãos e com isso a própria sociedade seja dignificada. 
Mas este caminho não poderá ocorrer por concessão, antes é uma reivindicação 
política, um dos principais desafios para a maioria da população brasileira, uma vez 
que não será a elite que encampará qualquer mudança estrutural. 

 

Assim é que, apesar de todo o empenho pela “massificação” da educação, 

principalmente por meio da expansão da educação profissional e tecnológica, ela por si só 

torna impossível alcançar a eliminação das desigualdades sociais ou a plena 

democratização de oportunidades. Antes, porque somente mudanças estruturais seriam 

capazes de promovê-las, depois, porque muitos dos determinantes micro e macro de tal 

“massificação” estão fortemente alinhados aos interesses do capital. 

É fato que o acesso foi significativamente favorecido com o incremento de 

unidades de IFs pelo Brasil, especialmente se considerado o processo de interiorização e 

aproximação com as populações que até então precisavam, além de ter boas condições 

econômicas para custear seus estudos nos grandes centros urbanos, afastar-se de seu 

convívio social cotidiano e enfrentar uma série de mudanças por longo tempo, a fim de obter 

a formação desejada. Sem contar que, nesse processo, as regiões mais afastadas de tais 

centros urbanos não contavam com essa perspectiva de desenvolvimento local em suas 
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especificidades, capilarizada na interface com instituições de ensino, também por meio de 

ações de pesquisa e extensão. 

No entanto, ainda que a expansão pareça positiva para as camadas 

subalternizadas da sociedade, e em grande medida o é, há que se ponderar acerca dos 

interesses postos nesse cenário, uma vez que o plano político da sociedade do capital, 

ainda mais em tempos de neoliberalismo, é marcado por conflitos e disputas de interesses, 

sendo estes ou aqueles atendidos mediante a correlação de forças entre classes.  

O aprofundamento sobre a expansão real, qualitativa e quantitativa, e não 

somente a numérica, ou melhor, estritamente quantitativa, poderá dar maiores condições de 

avaliar o que está além do aparente. Mas para efeitos da discussão travada aqui, cuja 

pretensão é tão somente de levantar alguns aspectos para análise e não de esgotá-los, é 

mister evidenciar que a empreitada expansionista da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, desde que inserida em uma realidade complexa e a todo 

momento ainda mais complexificada, possui inúmeras determinações e razões de ser, que 

estão para além unicamente de atingir as metas internas de elevação da escolaridade e 

profissionalização, assim como para além de assegurar emprego e renda. Assim sendo, 

torna-se imperativa também em atendimento a requisitos impostos por organismos 

internacionais e visam inserir e/ou manter o país no circuito mundial das relações entre os 

países desenvolvidos e em desenvolvimento.  

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 

A expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, estando 

inserida em contexto de enxugamento do Estado para o social e expansão para a economia, 

situa-se ora em favor do desenvolvimento econômico ora em favor do desenvolvimento 

social. Reflete assim, uma série de elementos em jogo na arena política e econômica, com 

direções bem demarcadas de atendimento a interesses do mercado e da classe 

trabalhadora. Desse modo, o que se poderia compreender como contradição do governo 

brasileiro nesse momento, são, na realidade, iniciativas coerentes com o posicionamento 

adotado por ele, especialmente em tempos de neodesenvolvimentismo. Logo, não significa, 

dialogando com Saes (2003), que haja uma atitude progressista por parte do Estado, no 

sentido de ampliar os direitos sociais e as condições de acesso a eles, e sim um 

alinhamento aos interesses nacionais e globais do mercado e da economia, mediante os 

quais se torna preciso fazer algumas “concessões”.  
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Dado o viés de análise mais aparente que comumente se esboça quanto a 

“massificação” da educação com relação a empreitada expansionista das instituições 

federais de educação, a classe trabalhadora deve incorporar análises mais aprofundadas 

acerca de seus próprios interesses, sob pena de meramente se apropriar das deliberações 

do Estado como se fossem necessidades suas, quando essas sequer expressam seus 

interesses reais. 

Importante também ressaltar que uma análise meramente quantitativa da 

expansão é incapaz de demonstrar os reais resultados alcançados. Fica evidente que a 

expansão em si já constitui ganhos para a classe trabalhadora pela ampliação da oferta de 

vagas e oportunidades, além da aproximação das unidades educacionais às populações 

mais afastadas dos centros urbanos de uma educação com formação profissional, que tem 

destaque histórico em esfera nacional por sua significativa qualidade. Contudo, é premente 

que, estando atenta as conformações políticas que determinam a expansão das IFs, a 

classe trabalhadora mantenha sua atitude dinâmica e progressista na correlação de forças, 

como forma de contrair cada vez mais ganhos para si, uma vez que essa é ainda a única 

forma de conquista no âmbito da sociabilidade do capital; sendo premente ainda que esteja 

disposta e seja combativa na luta por uma educação para além de tal sociabilidade. 
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