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Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar as relações existentes entre educação e trabalho na
esfera produtiva capitalista, para realizarmos tal análise optamos por uma pesquisa teórica, utilizando como
principal recurso metodológico a compilação da literatura atual no Brasil acerca da temática proposta. Para
efeito de elaborarmos nossa análise, tomamos como referência a trajetória da educação escolar, onde
verificamos que, em certa medida, ela respondeu às exigências impostas, especialmente no que se refere à
qualificação de mão-de-obra para o mercado de trabalho. Também fazemos uma incursão teórica acerca das
metamorfoses dos modelos produtivos capitalista, a organização produtiva e sua relação com a exploração
dos trabalhadores. Nesse processo de reestruturação produtiva tentamos compreender a relação
estabelecida entre trabalho e educação, e em que medida essas categorias sociais se interpenetram e se
articulam no interior da sociedade capitalista contemporânea.
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Abstract: This article aims to examine the central relationship between education and productive work in the
capitalist sphere, to hold such an analysis choose to theoretical research, using as a main feature of the
compilation methodology literature in Brazil on the subject proposal. For the purpose of formulating our
analysis, we take for reference the trajectory of school education, where we see that, to some extent, she
responded to the demands, especially regarding the qualification of workforce for the labour market. We
also do a raid on the theoretical models of the metamorphosis of capitalist production, the organization and
its productive relationship with the exploitation of workers. In the restructuring of production try to
understand the relationship between work and education, and to what extent are these social categories
interpenetrate and are articulated within the contemporary capitalist society.
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Introdução:

A sociedade moderna tem exigido da educação a capacidade de responder às transformações históricas e
econômicas ocorridas no mundo contemporâneo. Para atender a essas exigências foram estabelecidos
projetos educacionais com o propósito de articular e determinar parâmetros, objetivos e princípios que
devem ser alcançados pela educação na atualidade e, em especial, pela instituição escolar. Assim, Arroyo
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afirma que:

Podemos encontrar um dilema que estará presente nas lutas pela educação dos
trabalhadores nos últimos séculos: de um lado, defender como bom que todos
saibam ler, escrever e contar [...] democratizar a instrução elementar; de outro
lado, não permitir que os trabalhadores sejam esclarecidos, mas controlar sua
formação para mantê-los ignorantes para serem guiados pela burguesia
esclarecida. (1995, p. 75).

Os dilemas que surgem ao longo da história da educação são frutos, principalmente, da luta de interesses
entre as classes sociais. De um lado, o projeto da classe trabalhadora, que exige mais do que
escolarização, ou seja, uma educação que se faça saber-cultura, que possibilite o esclarecimento[4], a
capacidade de pensar, de decidir e de ser sujeito de sua história. De outro lado, o projeto das classes
dominantes, que têm como preocupação central a qualificação para o trabalho: ao desvalorizar a condição
humana dos sujeitos, limita a oferta da educação para os(as) trabalhadores(as) a fim de se manter no
controle social e assegurar seus privilégios.

Tais projetos vêm se materializando mais claramente no espaço escolar. Assim, para efeito de
elaborarmos nossa análise, no presente artigo sobre a relação entre a educação e trabalho na esfera
produtiva do capitalismo, tomamos como referência a trajetória da educação escolar, onde verificamos
que, em certa medida, ela respondeu às exigências impostas, especialmente no que se refere à
qualificação de mão-de-obra para o mercado de trabalho. Entretanto, de um modo geral, o modelo de
escolarização implantado no Brasil tem se mostrado incapaz de qualificar trabalhadores(as) dentro dos
parâmetros dominantes exigidos, bem como também não tem conseguido garantir os interesses dos
movimentos sociais por uma educação para a formação humana.

Para nós, neste momento histórico em que estamos vivendo, se coloca em discussão os projetos
hegemônicos de educação para o trabalhador, ao mesmo tempo em que há também a luta constante na
sociedade no tocante ao direito à educação, à democratização do acesso à escola básica, assim como o
exercício pleno da cidadania[5].

1. Educação e trabalho: no cenário do capitalismo monopolista

No sistema de produção capitalista, uma das metas centrais é o aumenta a produtividade, maximização
do lucro com minimização dos custos, com vistas a aumentar a mais-valia. Nessa perspectiva, o objetivo
do modo de produção capitalista sempre foi, e ainda é, a maior expansão do próprio capital, o que leva à
maior exploração possível da força de trabalho.

Dentre as várias formas para a obtenção da mais-valia no modo de produção capitalista; tem-se como
instrumento, extremamente eficaz, a divisão social do trabalho. Assim, o capitalismo introduziu uma
modificação importante na organização do trabalho, evoluindo do tipo de manufatura para formas de
cooperação mais complexas; de acordo com as quais se separaram as operações e cada trabalhador
passou a realizar tarefas cada vez mais parciais e especificas. Dessa forma, fragmentou-se totalmente o
trabalho, alienando o trabalhador que já não tem mais uma visão global do trabalho.

Uma das formas de gestão capitalista usada na divisão social do trabalho foi o taylorismo, que se iniciou
no final do século XIX e abrange todo o século XX. No processo de produção taylorista a cada homem
um lugar certo na produção, visando aumentar a produtividade, para atender as exigências desse novo
paradigma produtivo, o trabalho foi dividido em tarefas elementares de forma a controlar os mínimos
movimentos dos trabalhadores. As atividades assim parceladas, extremamente especificadas e simples,
negavam o conhecimento do todo ao trabalhador.
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À medida que o taylorismo foi sendo implantado em quase todos os países, se desenvolveu uma nova
proposta de gestão de produção: linhas de montagem. Esse processo passou a ser denominado fordismo
e logo foi incorporado ao taylorismo. Tanto o fordismo quanto o taylorismo foram às formas de produção
que marcaram o século XX.

Porém, a adoção desses métodos, taylorismo-fordismo, trouxeram um paradoxo: ao mesmo tempo em
que aumentaram a produção e o consumo, trazendo massas de produtos industriais para o trabalhador,
tornou também o trabalho mais monótono e repetitivo. Assim, a adoção da organização do trabalho
baseado no taylorismo – fordismo permitiu a incorporação dos avanços tecnológicos surgidos no final do
século XX, absorvendo um contingente de trabalhadores pouco escolarizados.

Nesse modelo taylorista - fordista, a estrutura ocupacional é representada por um número de
trabalhadores qualificados ligados à gerencia do processo, um outro número pequeno em áreas
intermediárias e um grande número de trabalhadores que são despojados de conhecimentos mais
globais, desempenhando quase sempre atividades rotineiras mecânicas e alienadoras.

Dentro desse contexto, a educação escolar fruto de uma sociedade de práticas sociais de trabalho
fragmentadas, contribuiu para inculcar essa divisão parcelada do modelo taylorista, através da
hierarquia escolar, no professor autoritário, educação bancária, método de educação bancária, as
atividades rotineiras e repetitivas de sala de aula e seus conteúdos curriculares que impossibilitam uma
aprendizagem significativa para os educandos.

Assim, o modo de produção taylorista-fordista mostrou-se, ao longo do século, um dos instrumentos
mais eficazes para as empresas. Esse cenário começa a sofrer alterações no final da década de 1970
pelo uso da informática, da microeletrônica e das telecomunicações. Com essas transformações
entramos em uma nova era da humanidade.

Nesse novo cenário, as alterações nas relações e na organização do trabalho apontam na direção da
substituição do paradigma tyalorista-fordista por um modelo com características de maior flexibilidade
das linhas de produção, menor tempo de fabricação e comercialização. Entra então em cena o
Toyotismo.

Porém, a extrema divisão e parcialização do trabalho, passam a ser substituída por um novo modelo de
gestão de trabalho o Toyotismo, com atividades integradoras, as quais demandam um perfil de
trabalhador que demonstre um conhecimento mais amplo do processo de trabalho; um trabalhador
flexível, com capacidade de tomar decisões com habilidades para resolver problemas, enfim um
trabalhador chamado de polivalente, na verdade um trabalhador multifuncional. Deixando assim de lado
o trabalhador especializado do taylorismo - fordismo e engendrando o tarefeiro.

Os trabalhadores têm que estar prontos a desempenhar novas tarefas e a se
moverem pela empresa em rotação, sem delimitação de posto, de tarefa, de
lugar no processo de trabalho. Os trabalhadores estão habilitados a ocupar
qualquer lugar em qualquer tempo, onde a gerencia possa
requerê-los.(OLIVEIRA.2004:p.36)

Como demonstra Kuenzer, referindo-se à pedagogia da fábrica.

Se o trabalhador é qualificado, conhece o processo em sua totalidade, conhece a
máquina e os princípios que regem seu funcionamento, ou seja, se ele domina a
ciência que a máquina incorpora, establece-se outro tipo de relação, que lhe
permite dirigir o trabalho, e não ser dirigido por ele.

[“...] é pela não democratização do saber sobre o trabalho que se reforça a

Pág.3/9



exploração dos que dominam a ciência (e o capital) pelos quais não a dominam”
(1996:193 - 194).

Frente a esses novos desafios impostos, há o surgimento de conseqüências dramáticas para o
trabalhador com baixo nível de escolaridade, que busca a todo custo os cursos aligeirados oferecidos
pela grande massa de centros profissionalizantes, os quais se aproveitam do desespero do trabalhador
para entrar ou mesmo se manter no mercado de trabalho; vemos a cada dia um número maior de
empresas oferecendo cursos profissionalizantes. Tais cursos dão uma falsa garantia de inserção do
trabalhador no mercado de trabalho. Falsa porque no mercado não existe lugar para todos.

Face aos impactos das inovações tecnológicas que afetam o emprego a organização e a gestão do
trabalho, começa a se perceber a urgência de reformas em todas as esferas da vida social. É justamente
nesse ponto que se faz presente a necessidade de reconstrução de nosso sistema educacional.

A falta de esclarecimento teórico entre a relação educação-trabalho começa com a identificação de
educação somente como educação escolar, lugar institucionalizado do processo educativo.

No entanto, quando se discute a relação existente entre educação e trabalho; cai se geralmente em dois
tipos de questões. De um lado, coloca - se o problema em termos de ensino profissionalizante; de outro
lado, se discute a necessidade de aliar ensino humanista com ensino técnico e se critica a dicotomia que
teima em se perpetuar.

Assim, a questão deve ser colocada com a inversão dos termos trabalho e educação porque é o trabalho
a atividade humana fundamental, envolvendo todo o conjunto de relações sociais.

Na década de 1960, a teoria do capital humano trouxe uma concepção de trabalho e educação reduzida
ao profissionalismo. Educar para o trabalho, isso é, preparar o trabalhador para atender o mercado de
trabalho, apontando a educação como fator determinante para superação dos problemas nacionais.

Nessa aproximação estrutural escola e trabalho, surge então uma concepção de educação para o
trabalho, nesse contexto aparece os cursos profissionalizantes ou escola da sociedade capitalista. Para
essa escola da sociedade capitalista reserva-se a função de produzir um novo tipo de homem, de ser a
escola do trabalho, de reeducar no hábito da disciplina – disciplina do tempo, da economia, do esforço.
Um dos lemas de sua ideologia é o de que: quem se esforça vence na vida.

Embora as práticas que se efetuam na escola são estruturas de práticas sociais que se estabelecem em
outras instâncias (produção, política, cultura). Do ponto de vista histórico apenas secundariamente as
práticas educativas têm dimensões estruturantes na sociedade. De modo que o avanço na
democratização real da escola só se viabiliza mediante o avanço na democratização no plano das demais
relações sociais. Assim não se trata de definir as funções socais da escola, mas de pesquisar quais são
as forças sociais que acabam estruturando a escola da maneira como ela existe.

Sendo assim, os modelos de organização do trabalho no taylorismo – fordismo e toyotismo são fortes
mecanismos usados pelo capitalismo para alienação do homem. A escola como parte dessas relações
sociais também contribui para realimentar essa alienação. Um dos mecanismos fortes usados pela escola
é à educação tradicional, que contribui para uma educação alienante, pois ela tem como característica
fundamental colocar os aspectos mais significativos para a vida humana na zona da penumbra.

2. Educação e trabalho: Formação do novo proletariado

No contexto do capitalismo na atualidade, uma das atribuições fundamentais do Estado nacional diz
respeito a sua “auto-minimização” em face do livre jogo das leis da oferta e da procura.
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Deslegitimam-se, pois, uma série de reivindicações e lutas populares no tocante à garantia de direitos,
tanto na esfera política, quanto principalmente na esfera sócio-econômica. Representando historicamente
os grupos e as classes que se encontram no poder, o Estado dirige parte de suas ações para a
manutenção da escola, mais especificamente da Universidade, no sentido de cumprir a meta de garantir
sua hegemonia dentro da estrutura social.

Desta maneira, exige-se da educação a capacidade de responder às transformações históricas e
econômicas ocorridas no mundo contemporâneo. Para atender a tais exigências, foram estabelecidos
projetos educacionais com o intuito de articular e determinar parâmetros, objetivos e princípios.

Portanto, os dilemas que surgiram ao longo da história da educação são frutos, basicamente, da luta de
interesses entre as classes sociais. Se por um lado, o projeto da classe trabalhadora, exige mais do que a
simples escolarização; por outro lado, o projeto das classes dominantes, tem como preocupação central
tão somente a qualificação para o trabalho, desprezando-se a condição humana dos sujeitos e limitando a
oferta da educação, a fim de manter-se no controle social, assegurando seus privilégios.

Na maioria das vezes, porém, tanto numa perspectiva, quanto em outra, os projetos educacionais se
materializam comumente no espaço escolar. Assim, para efeito de elaborarmos nosso estudo, tomamos
como referência a trajetória social da Universidade, mais especificamente do Campus de Marabá, onde
verificamos que, em certa medida, vem-se respondendo às exigências impostas, especialmente no que se
refere à qualificação de mão-de-obra para o mercado de trabalho[6], uma vez que, que para atender às
demandas criadas pelo modelo produtivo pós-fordista, uma das responsabilidades da Universidade tem
sido estabelecer, no campo educativo, vários projetos educacionais que tenham como base a policognição
tecnológica para a formação de trabalhadores(as) dentro de um determinado padrão tecnológico.

Nos últimos anos, grande parte das ações da Universidade se volta para o interior do processo de
orientação economicista, o qual trata de estabelecer a relação entre custo e benefício dos estudos (a
formação como investimento) (ZABALZA, 2004:08); são desenvolvidas, desta maneira, estratégias bem
definidas para o alcance de metas econômicas, tais como a maximização do lucro, a minimização de
custos e a formação de profissionais multiqualificados e multifuncionais, atendendo-se, assim, às
contingências impostas pelos homens de negócios[7], que, de todo o modo, procuram converter os(as)
trabalhadores(as) em um tipo de trabalhador cognitariado[8], o qual se (in)forma tão somente para
acompanhar o desenvolvimento tecnológico, adequando-se qualificada e funcionalmente ao modelo
produtivo neoliberal.

FRIGOTTO observa que: “O campo educativo, e, mais amplamente a formação humana têm se constituído,
desde o projeto da burguesia nascente, num campo problemático para definir sua natureza e função”
(1997, p. 33). A partir desta afirmação, podemos enfatizar, então, que, se o mundo capitalista requer
agora dos(as) trabalhadores(as) o desenvolvimento de todas as suas capacidades físicas e intelectuais
para se inserirem no mundo do trabalho, é imprescindível muito mais do que a instrução básica.

Nesta perspectiva, a educação escolar constitui-se, inequivocadamente, em um forte espaço de
(re)produção das classes sociais e de suas ideologias, já que as políticas educacionais implementadas pelo
Estado concretizam os projetos definidos e articulados com o modelo de “governabilidade”, o que implica
na construção do conhecimento social, muitas vezes voltado unicamente para a produtividade econômica.

O Sistema educacional instituído acaba por apenas garantir o “Princípio da Correspondência” entre o
processo educativo e o processo de trabalho, como forma de garantir a cada geração a reprodução das
relações e das forças de trabalho.

Destarte, o “Sistema Educacional” não é uma força independente na transformação da desigualdade ou da
natureza do desenvolvimento pessoal. Pois há, “uma correspondência íntima entre as relações socais que
governam a interação no local de trabalho e as relações sociais do sistema educacional” (TORRES:
1993:12); relação esta que ocasiona, por sua vez, a correspondência entre a estrutura da escola e a
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estrutura do trabalho, acentuando o papel da educação nas contradições da produção e no processo de
acumulação de capital, bem como na reprodução do “status quo” de cada classe, haja vista a função
reprodutivista da escola, em todos os diferentes estágios do desenvolvimento histórico do sistema
capitalista.

Para compreendermos melhor o processo de reprodução na esfera da sociedade, recorremos novamente a
Torres (1993:70) quando o autor firma que a escola se limita no papel de confirmar e de reforçar o
“habitus” de classe, ou seja, tem a responsabilidade de legitimar escolarmente o que em grande parte já
se adquiriu, pelo modo de assimilação e entronização da ideologia vigente, desde o nascimento até a idade
adulta; entretanto, é preciso reforçar e garantir que os valores reproduzam-se “naturalmente”. A chamada
seleção cultural refere-se ao capital cultural das famílias culturalmente dominantes, que possuem o
patrimônio cultural mais próximo da “cultura” inculcada nas pessoas pela escola.

A formação humana, em face de especificidade da crise do capitalismo, articula-se a partir de um modelo
que podemos representar da seguinte forma: A reestruturação econômica determina a nova organização do
trabalho, bem como a qualificação do(a) trabalhador(a), impondo cada vez mais a necessidade de ampliar a
escolarização. Realiza-se, pois, um ciclo de formação que se fundamenta: 1) no saber em trabalho; 2) na
formação em trabalho; 3) na policognição tecnológica, i.e., no(a) trabalhador(a) multiqualificado(a) e
multifuncional e 4) em uma fórmula que podemos representar do seguinte modo: Qualidade total +
Flexibilidade + Criatividade + Trabalho integrado em equipe = Produtividade.

Em termos de polivalência do(a) trabalhador(a) tem de se levar em conta os seguintes princípios: boa
formação geral, lealdade e responsabilidade com capacidade de perceber o fenômeno em processo. No
entanto, aqui, não se domina os fundamentos científicos intelectuais subjacentes às diferentes técnicas
produtivas modernas. Neste processo, então, a educação escolar e o conhecimento científico são reduzidos
a meros fatores de produção e, como era de se esperar, alheios às relações de poder.

Apesar desses diversos mecanismos de reprodução social apresentados por essas políticas no meio
educacional, numa tentativa de homogeneizar a educação, desvalorizando as diferenças históricas e
culturais construídas dentro dos processos educativos e que se desencadeiam no interior das relações
sociais, não podemos deixar de lembrar o alerta de Arroyo ao afirmar que há uma outra pedagogia em
marcha (1995:80) e que a história das lutas entre as classes sociais não se limitam à luta pelo poder, mas
constituem-se num conjunto de lutas impulsionadoras da história da humanidade que não aguardam
passivamente seu destino; ao contrário: articulam-se em torno de suas lutas para garantir direitos e
assegurar o respeito a sua dignidade, relativamente a sua participação democrática no meio social.

Deste modo, as classes hegemônicas, através dessas políticas educacionais, se revestem de uma outra
roupagem na tentativa de permanecer no controle da oferta da escolarização. Porém, os movimentos
sociais, opositores a essas classes e conscientes de seu poder de articulação, empunham bandeiras de
lutas por uma educação alternativa que se materialize em uma pedagogia da resistência.

Assim, em defesa da “Escola Unitária”, em que se valorize, portanto, a formação omnilateral e a
emancipação humana dos(as) trabalhadores(as). Esse caráter unitário propõe a ruptura com toda a
espécie de dualismo na organização do sistema educacional e o resgate da razão emancipatória na luta
cotidiana contra a barbárie para conduzir-nos a uma práxis revolucionária (FRIGOTTO, 1997: 72).

3. Considerações Finais:

Dentro deste contexto, sabemos que o capitalismo neoliberal apresenta como uma de suas principais
características a redução do investimento em políticas social, o livre comércio e jogo do mercado e ainda a
diminuição drástica dos direitos dos trabalhadores ao que se refere às conquistas trabalhistas e sociais.
Assim o jogo do mercado torna-se o fundamento da política neoliberal no Estado Capitalista, desta forma
no modelo neoliberal exigi-se da educação escolar um remodelamento de sua condição de instituição
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formadora para tornar-se um campo específico de preparação de mão-de-obra qualificada para o mercado.

Sabemos que, nos dias atuais, há uma constante e intensa exigência do mundo do trabalho e da vida
produtiva[9], no sentido de que todos os cidadãos tenham pleno domínio sobre as novas tecnologias.
Porém é preciso que se reconheça que tais exigências quanto ao domínio técnico para a vida sócio-cultural
e produtiva resultam de uma investida própria das mudanças estruturais ocorridas no mundo do trabalho.

Entretanto, precisamos reconhecer que a utilização dos saberes historicamente acumulados pela
humanidade, também pode contribuir de alguma forma, para o redimensionamento de todo o caráter da
educação básica , não apenas no que tange a lógica do mercado, mas sim, também, da própria formação
humana, nela essencialmente proposta, a fim de que, ante a essas novas dinâmicas da vida social,
possamos discutir, enfrentar e construir novos rumos para a sociedade atual.

Nesta direção, é importante iniciarmos a apropriação e reorganização desses saberes científicos nas
diversas áreas do conhecimento para um novo rumo na formação humana dos sujeitos escolares. E que
tais saberes possam ser mobilizadores de análises e perspectivas pedagógicas que possam contribuir no
processo de formação de profissionais que tenham a possibilidade de construírem coletivamente um
projeto político comprometido com a realidade sócio-cultural das classes populares no Brasil.
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[4] O termo esclarecimento no sentido kantiano refere-se à capacidade humana de fazer uso público da
razão.
[5] A compreensão de cidadania utilizada no texto parte da perspectiva histórica e humana da apropriação
do conhecimento que possibilite a todos a condição crítica de participar como atores sociais da sociedade
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[6] É interessante frisar, todavia, que, de um modo geral, o modelo de escolarização implantado no Brasil
tem se mostrado incapaz de qualificar trabalhadores(as) dentro dos parâmetros dominantes exigidos, bem
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[7] Expressão usada por Frigotto (1997) para designar os atuais capitalistas, entre os quais todos os que
atuam no mercado educacional.

[8] Novo proletariado que para manter seu emprego deverá desenvolver suas habilidade intelectuais e
físicas visando atender às exigências do mundo do trabalho.

[9]Fetichizada pela técnica.
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