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Prezado estudante, 
Seja bem-vindo!

O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), preocupado em 
transpor distâncias físicas e geográficas, percebe e trata a 
Educação a Distância como uma possibilidade de inclusão. No 
IFSC são oferecidos diferentes cursos na modalidade a distância, 
ampliando o acesso de estudantes catarinenses, como de 
outros estados brasileiros, à educação em todos os seus níveis, 
possibilitando a disseminação do conhecimento por meio de seus 
câmpus e polos de apoio presencial conveniados. 

Os materiais didáticos desenvolvidos para a EaD foram pensados 
para que você, caro aluno, consiga acompanhar seu curso 
contando com recursos de apoio a seus estudos, tais como 
videoaulas, ambiente virtual de ensino aprendizagem e livro 
didático. A intenção dos projetos gráfico e instrucional é manter 
uma identidade única, inovadora, em consonância com os avanços 
tecnológicos atuais, integrando os vários meios disponibilizados e 
revelando a intencionalidade da instituição.

Bom estudo e sucesso! 

Equipe de Produção dos Projetos Gráfico e Instrucional 
Departamento EaD/IFSC
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A unidade curricular de 
Formação Profissional e 
Politecnia

Esta Unidade Curricular pensada numa carga horária de 30 horas/
aula se mostra relevante no curso de especialização em Educação 
Profissional Integrada à Educação Básica na Modalidade EJA 
(PROEJA) por se propor a apresentar discussão que sinaliza para 
outro mundo possível, além desse que estamos mergulhados. 
O debate circundante à politecnia discute o papel social da 
educação escolar e aponta para uma educação emancipatória 
que estimula a classe trabalhadora a pensar formas de superação 
do modo capitalista de produção, bem como, de todos os modos 
de produção que intentam explorar ou oprimir as pessoas seja 
qual for o motivo. A formação profissional alicerçada nos conceitos 
da politecnia e omnilateralidade abre os horizontes para se pensar 
a educação como processo amplo de formação que permite 
aos indivíduos e à  classe trabalhadora se prepararem de modo 
integral para a vida e seus embates e não meramente como força 
de trabalho reprodutora da ordem vigente.

Nesse sentido, essas reflexões questionam profundamente 
os ideólogos do capital enfronhados no campo educacional e 
defensores da teoria do capital humano que vendem a ilusão 
de que a educação é o meio que vai libertar os trabalhadores 
da miséria e do sofrimento. Esses são alguns dos aspectos que 
trataremos nas linhas seguintes na perspectiva de formar pessoas 
críticas, conscientes e comprometidas com a utopia revolucionária.

Bons estudos.
Marival Coan



Conceitos
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A primeira unidade tem por objetivo situar o leitor acerca dos conceitos 
centrais para compreensão da unidade curricular em questão. Nesse 
sentido, foram elencados quatro conceitos que se articulam entre si 
num processo dialético, são eles: educação omninilateral, politecnia, 
educação (formação) profissional e teoria do capital humano. Entende-
se que uma boa discussão pressupõe o domínio desses conceitos 
básicos. Tais conceitos são precedidos por rápida contextualização.

Marival Coan



Contextualização da 
temática

A discussão em torno da formação profissional e politecnia se 
insere num debate mais amplo sobre o papel social da educação 
que discute as possibilidades, limites e contribuições da educação 
escolar no processo emancipatório da classe trabalhadora para 
a superação do modo capitalista de produção. Nesse sentido, 
entende-se que a educação como processo amplo de formação dos 
indivíduos e classe tem papel importante na formação daqueles que 
pretendem revolucionar as atuais condições históricas objetivas as 
quais os trabalhadores estão submetidos. O sistema capitalista é 
entendido como determinada forma de organização social que se 
mantém às custas da exploração da força de trabalho – única forma 
de produção de riquezas - e que para enfrentar as sucessivas crises 
internas de produção e superprodução de capital, exige aumento 
da produtividade por parte dessa força de trabalho. Para isso, uma 
das estratégias utilizadas pelo capital é a adoção de modernos 
processos de trabalho, que, por sua vez exige cada vez mais a 
formação técnica da classe trabalhadora.

Ou seja, a educação é disputada pelo capital e seus ideólogos 
como os postuladores da teoria do capital humano como forma de 
qualificar a classe trabalhadora para responder as suas expectativas. 

[ Processo emancipatório é entendido 
como a luta para a superação de 

toda e qualquer forma de opressão 
e exploração humana, tanto no 

plano individual como social. Envolve 
aspectos políticos, econômicos 

ideológicos, culturais e sociais. No 
tocante a emancipação da classe 
trabalhadora diz respeito a plena 

igualdade e participação igualitária 
na produção e distribuição de toda 
riqueza social. Ela consiste em um 

processo coletivo e social; necessária 
mudança na forma de pensar e agir em 
sociedade e superação da alienação e 

exploração. ]

[ O nome da unidade curricular é 
“Formação profissional e politecnia”, 

contudo, por vezes trataremos no texto 
a formação profissional pelo nome 
“educação profissional” que é mais 

usual. ]



Contextualização da temática 9

Nesse contexto, fica evidente o papel contraditório que a educação 
desempenha numa sociedade cindida em classes: ou serve a lutas 
daqueles que pretendem construir outra forma de organização 
social ou legitimar o status quo dominante. A luta de classe fica 
evidente e o debate acerca da formação profissional e politecnia 
abrem novas perspectivas de organização e conscientização 
da classe trabalhadora rumo à superação do capital. Por isso, o 
debate é tão importante, notadamente no espaço da escola pública, 
visto que é espaço privilegiado de transmissão sistematizada de 
conhecimento e de disputas políticas.

Logo, a temática formação profissional e politecnia pensada de 
forma articulada se coloca no horizonte daqueles que concebem 
a educação numa perspectiva emancipatória; daqueles que ousam 
trabalhar a dialética da utopia comprometidos em construir, a partir 
das condições históricas dadas que priorizam a valorização do 
capital, nova sociedade e que apostam que a educação tem papel 
importante nesse processo no sentido de formar pessoas críticas, 
conscientes e comprometidas com tal utopia.

Pensada de forma isolada, a educação ou formação profissional 
ao longo da história da educação brasileira tem-se prestado muito 
mais à formação da força de trabalho demandada pelo capital que 
propriamente pensar a educação numa perspectiva libertária ou 
emancipatória. Nesse sentido, num primeiro momento se procurará 
apresentar breve histórico da educação profissional no Brasil, em 
seguida situar a discussão em torno do conceito de politecnia e 
formação omnilateral, para, num terceiro momento articular essas 
duas temáticas. Isso será feito com a contribuição de alguns autores 
que há anos vem se debruçando em explorar esse tema.

Contudo, para se falar de formação profissional se torna mister, 
mesmo que de  forma breve, falar do papel social da educação em 
sentido lato e em que contexto sócio histórico a mesma se encontra 
inserida. Necessitamos ter clareza acerca da especificidade 
do campo educacional no sentido de nem subestimá-la, nem 
superestimá-la. Ou seja, temos a necessidade de compreender sua 
natureza, sua força e seus limites. Como sinaliza Frigotto (1988), 
“Há necessidade de se superar as análises mecânicas, as inversões 
de determinação e aprender o tecido social nas suas articulações, 
contradições e mediações.” Isso significa dizer que a educação 
escolar participa ativamente da dinâmica da vida social na qual se 
encontra inserida, e mesmo não tendo poder de determinação se 
trata de uma mediação importante dentro da macro estrutura social 
e tem inter-relações fortes com o conjunto das práticas sociais. 

STATUS QUO

[ GLOSSÁRIO ]
Status quo significa estado atual e é 
um termo em latim. O status quo está 
relacionado ao estado de fatos, situações 
e coisas, independente do momento. 
O termo status quo é geralmente 
acompanhado de outras palavras como 
manter, defender, mudar etc.



Mesmo não devendo ser confundida com outras instituições sociais, 
como os partidos políticos, sindicatos, associações, tem importante 
papel político, seja para contribuir com as demais forças políticas 
que lutam para manter o status quo vigente dos detentores do 
poder político e econômico ou para se somar aqueles que intentam 
romper a lógica dominante e gestar outra sociedade. No dizer de 
Mészáros (2005), uma educação que aponte para além do capital.

OMNILATERAL e EDUCAÇÃO OMNILATERAL

O termo omnilateral vem do latim, cuja tradução literal significa 
“todos os lados ou dimensões”. Educação omnilateral significa 
uma concepção de educação ou de formação humana que leva em 
conta todas as dimensões que constituem a especificidade do ser 
humano e as condições objetivas e subjetivas reais para seu pleno 
desenvolvimento histórico.

Omnilateral trabalha com a ideia de homem em sua totalidade. 
Para Mancorda (2007), totalidade é entendida como todas as 
capacidades produtivas e, ao mesmo tempo, a uma totalidade de 
capacidades de consumo e prazeres, em que se deve considerar, 
sobretudo, o gozo daqueles bens espirituais, além dos materiais, e 
dos quais o trabalhador tem estado excluído em consequência da 
divisão do trabalho.

Cada ser humano participa de um processo social no qual se constitui 
socialmente, por meio do trabalho dentro de determinadas condições 
histórico-sociais. Marx entende a essência humana como sendo o 
conjunto das relações sociais. (MARX, 1988). A humanidade que se 
reflete em cada individualidade é expressão das múltiplas relações 
do indivíduo com os outros seres humanos e com a natureza. Nesse 
sentido, a língua, os valores, os sentimentos, os hábitos, o gosto, 
a religião ou as crenças e os conhecimentos que incorporamos 
não são realidades naturais, mas uma produção histórica. São os 
seres humanos em sociedade que produzem as condições que se 
expressam no seu modo de pensar, sentir e de ser.

Essa compreensão se diferencia da concepção burguesa de 
homem centrada numa suposta natureza humana sem história, 
individualista e competitiva, na qual cada um busca o máximo 
interesse próprio. Pelo contrário, pressupõe o desenvolvimento 
solidário das condições materiais e sociais e o cuidado coletivo 
na preservação das bases da vida, ampliando o conhecimento, a 

EDUCAÇÃO OMNILATERAL

[ LEITURA COMPLEMENTAR ]
Para melhor compreensão do termo 

orienta-se a leitura do verbete nos 
dicionários de educação no campo e da 

Fiocruz.

EDUCAÇÃO E ENSINO

[ LEITURA COMPLEMENTAR ]
MARX, KARL.Textos sobre educação e 

ensino. São Paulo: Morais, 1983. Com 
coordenação de José Claudinei Lombardi, 
o livro K. Marx e F. Engels apresenta uma 

coletânea de escritos dos dois autores 
sobre o tema da educação.

MARXISMO E EDUCAÇÃO

[ LEITURA COMPLEMENTAR ]
MANACORDA, Mario A. Marx e a 

pedagogia moderna. São Paulo: Cortez: 
Autores Associados, 1991. O livro de 

Mario Alighiero Manacorda trata da relação 
marxismo e educação. Para esclarecer 
o pensamento marxista sobre o ensino, 

Manacorda parte da análise filológica dos 
primeiros textos de Marx e Engels.
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ciência e a tecnologia, não como forças destrutivas e formas de 
dominação e expropriação, mas como patrimônio de todos na 
dilatação dos sentidos e membros humanos. (FRIGOTTO, 2012).

Sendo o trabalho a atividade vital e criadora mediante a qual o ser 
humano produz e reproduz a si mesmo, a educação omnilateral 
o tem como parte constituinte. Por isso, Marx, ao se referir aos 
processos formativos na perspectiva de superação da sociedade 
capitalista, enfatiza o trabalho, na sua dimensão de valor de uso, 
como princípio educativo, e a importância da educação politécnica 
ou tecnológica.

Percebe-se, portanto, que o conceito de omnilateralidade 
adquire relevância para nosso estudo visto que se refere a uma 
formação humana oposta à formação unilateral provocada pelo 
trabalho alienado, pela divisão social do trabalho, pela alienação, 
pelas relações de produção mediadas pela propriedade privada. 
A unilateralidade se expressa de diversas formas, a começar 
pela apropriação privada dos meios de produção que gera 
classes antagônicas entre si e apropriação desigual das riquezas 
socialmente produzidas. Outra forma de unilateralidade é o estímulo 
ao individualismo, às saídas individuais para os problemas sociais; 
à busca exagerada pela especialização, suporte à competitividade, 
egoísmo. Mas, o coroamento da unilateralidade se revela na 
absorção da ideologia burguesa como a única e melhor para todos. 

A unilateralidade burguesa submete todos ao trabalho que produz 
as riquezas acumulados pelos detentores dos meios de produção. 
Nesse sentido, não são os indivíduos livremente associados que 
decidem o que e como produzir e sim os que incessantemente 
querem a valorização do capital. Nesse contexto, a proposta 
omnilateralidade é posta como a ruptura com o homem limitado da 
sociedade capitalista. Essa ruptura deve ser ampla e radical, isto é, 
deve atingir uma gama muito variada de aspectos da formação do 
ser social, portanto, com expressões nos campos da moral, da ética, 
do fazer prático, da criação intelectual, artística, da afetividade, da 
sensibilidade, da emoção, etc. Essa ruptura não implica, todavia, a 
compreensão de uma formação de indivíduos geniais, mas, antes, 
de homens que se afirmam historicamente, que se reconhecem 
mutuamente em sua liberdade e submetem as relações sociais 
a um controle coletivo, que superam a separação entre trabalho 
manual e intelectual e, especialmente, superam a mesquinhez, o 
individualismo e os preconceitos da vida social burguesa. 

 [Com efeito, na literatura que analisa 
as concepções de educação e 
instrução na obra de Marx e outros 
autores marxistas, de forma recorrente, 
especialmente o trabalho como 
princípio educativo e a educação 
politécnica ou tecnológica são tratados 
como dimensões da educação 
omnilateral. Ver, a esse respeito, 
Frigotto, 1984, e Souza Júnior, 2010. ]



O homem omnilateral não se define pelo que sabe, domina, gosta, 
conhece, muito menos pelo que possui, mas pela sua ampla 
abertura e disponibilidade para saber, dominar, gostar, conhecer 
coisas, pessoas, enfim, realidades – as mais diversas. O homem 
omnilateral é aquele que se define não propriamente pela riqueza 
do que o preenche, mas pela riqueza do que lhe falta e se torna 
absolutamente indispensável e imprescindível para o seu ser: a 
realidade exterior, natural e social criada pelo trabalho humano 
como manifestação humana livre (SOUZA, 1999). 

O debate no campo educacional acerca do conceito de omnilateral 
em oposição ao unilateral põe em evidência a contradição entre 
a sociabilidade alienante e estranhada, do modo capitalista de 
produção, bem como, de todos os demais edificados sobre a 
propriedade privada dos meios de produção e a possibilidade 
histórica da construção de outro modelo societal edificado 
na produção e distribuição associada da riqueza socialmente 
produzida. Sociedade essa fundada na universalidade, na totalidade 
do desenvolvimento humano. A omnilateralidade, que se opõe à 
unilateralidade burguesa, aponta para a utopia, para o movimento 
do devenir, das novas relações emancipadas. 

Como visto, o conceito de omnilateralidade tem estreita relação com 
o conceito de politecnia. Se diferenciando, segundo Souza (1999) pelo 
fato de que a politecnia representa uma proposta de formação aplicável 
no âmbito das relações burguesas, articulada ao próprio momento 

POLITECNIA E 
ONILATERALIDADE EM MARX

[ LEITURA COMPLEMENTAR ]
SOUSA Jr., J. de. Politecnia e 

onilateralidade em Marx. Trabalho & 
Educação. Belo Horizonte: NETE, jan/jul, 

1999, n. 5, p. 98-114. Neste texto, o 
autor explicita a origem e desenvolvimento 

dos conceitos, além de articulá-los.
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do trabalho abstrato, ao passo que a omnilateralidade apenas se faz 
possível no conjunto de novas relações, no reino da liberdade. 

POLITECNIA E EDUCAÇÃO POLITÉCNICA

O conceito politecnia está relacionado à concepção marxista de 
educação e discute a relação trabalho, educação e sociedade. 
No contexto capitalista de produção é bastante discutível a 
possibilidade de se realizar na prática uma educação pautada no 
princípio da politecnia.

Na visão marxiana e, posteriormente, na produção de boa parte de 
autores marxistas, o conceito de politecnia se encontra conectado a 
um projeto de um novo homem e nova sociedade, onde o trabalho, 
como necessidade humana para a produção da existência, se 
constitui como princípio fundante da nova sociedade na qual não 
existe a propriedade privada dos meios de produção. Nesse sentido, 
o trabalho aparece como manifestação da vida e manifestação de 
como os homens transformam a natureza e a si mesmos. 

Contudo, o problema que aparece de imediato é que ao tentarmos 
direcionar a educação numa perspectiva politécnica nos 
defrontamos com o processo de trabalho submetido aos interesses 
do capital e que se apresenta como forma de alienação humana, 
fonte de valorização do capital e não do trabalhador. O trabalho, 
nesse caso, seve para produção da existência, mas trata-se de uma 
atividade imposta por uma necessidade externa – a necessidade 
do capital e não do trabalhador.

Nesse contexto, a questão da politecnia é posta como possibilidade 
e necessidade histórica, porém, não realizável sob as condições 
dadas e sua realização em maior ou menor grau dependerá muito 
da correlação de forças. Mas entende-se ser necessário envidar 
esforços para que essa proposição não fique apenas no plano das 
ideias, mas que se materialize em ações. 

Frigotto (1989) entende que a politecnia se encontra articulada 
a elementos que lhe são inerentes e necessários, tais como: a) 
a concepção de homem omnilateral; b) o trabalho produtivo e a 
articulação entre trabalho manual e intelectual; c) as bases técnicas 
científicas, comuns da produção industrial.

A concepção de omnilateral entende o homem como totalidade 
histórica que é ao mesmo tempo “natureza”, individualidade e, 

[ O texto foi escrito a partir do texto 
de Frigotto (1989). Orienta-se a 
leitura completa dos textos que estão 
disponíveis no AVA. ]

[ Princípio flutuante é ideia fundamental 
para compreender o debate acerca do 
trabalho como princípio educativo. ]

SOBRE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E POLITECNIA

[ LEITURA COMPLEMENTAR ]
Para compreender o debate proposto 
por Frigotto (1989), orienta-se a leitura 
do artigo de Azevedo &Jantsch (2011), 
intitulado: “Por uma educação profissional 
de tecnólogos a partir dos conceitos de 
omnilateralidade e politecnia”, disponível na 
Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n. 
44, p. 18-31, dez. 2011 - ISSN: 1676-
25. Neste texto, os autores debatem a 
educação profissional dos tecnólogos 
a partir dos conceitos de Politecnia e 
Omnilateralidade.



sobretudo, relação social. Essa concepção de homem omnilateral 
contrapõe-se ao reducionismo histórico do homem unilateral, 
homem formado, educado e treinado para desenvolver meramente 
as demandas do mercado.

O trabalho produtivo e a união entre trabalho manual e intelectual 
concebe o trabalho como atividade por excelência humana. 
Pelo trabalho o homem une teoria e prática no processo de 
conhecimento. Todo homem precisa do trabalho como estratégia 
de transformar a natureza e satisfazer suas necessidades. Entende-
se que a combinação entre trabalho produtivo manual e trabalho 
intelectual, geral e politécnico permite à criança, ao jovem e ao 
adulto construir as bases científicas do processo de produção, 
bases estas que são, igualmente, as que formam o cidadão para 
construir a sociedade socialista.

No que diz respeito à apreensão dos eixos básicos científico-
técnicos comuns à produção industrial, nota-se que a sociedade 
industrial capitalista caracteriza-se por uma tendência de 
padronização, normalização e unificação no processo produtivo 
decorrente do fato de que há uma tendência para os equipamentos 
de todos os setores terem bases científico-técnicas similares. 

Está claro que a sociedade na qual trabalhamos não é edificada 
sobre valores politécnicos e sim numa concepção de homem 
unilateral, marcada pela divisão entre trabalho manual e intelectual. 
O trabalho como fonte de exploração e alienação da vida e sob uma 
concepção de ensino e educação que se assenta sob a ótica do 
treinamento e adestramento para o mercado de trabalho. Logo, o 
desafio posto, como assinala Frigotto (1989), é como dar conteúdo 
histórico, nesta sociedade, à perspectiva da politecnia.

Entretanto, essa é a materialidade histórica que temos e é a partir dela 
que devemos encarar o desafio de educadores que intentam gerar 
o novo a partir do velho. Nesse caso, entende-se a politecnia como 
possibilidade levada adiante por aqueles que entendem que a educação 
escolar, sobretudo a educação de jovens e adultos não deve apenas 
instrumentalizar a força de trabalho para as demandas imediatas do 
mercado. No plano das contradições, abre-se espaços para novas 
disputas, mesmo sabendo que o atual estágio de desenvolvimento do 
capitalismo demanda que a escola forme um trabalhador polivalente. 
Mas essa negatividade da exigência capitalista de produção gesta a 
virtualidade do ensino e da formação politécnica.

Algumas pistas sinalizadas por Frigotto (1989):

ESCOLA E TRABALHO

[ LEITURA COMPLEMENTAR ]
PISTRAK, M. M. Fundamentos da escola 
do trabalho. São Paulo: Brasiliense, 1981. 

Pistrak foi um dos grandes educadores 
da pedagogia socialista. Este livro, de 

1924, sistematiza a experiência do autor 
na condução da Escola Lepechinsky, 

buscando traduzir para o plano da 
pedagogia escolar os ideais, concepções, 

princípios e valores do processo 
revolucionário inicial da União Soviética.
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a) O socialismo, em Marx e Engels, antes de qualquer coisa é uma negação 
do capitalismo. Sua construção se daria mediante longo processo 
revolucionário. Da mesma forma, a concepção de ensino e formação 
politécnica é, antes de tudo, uma crítica radical ao projeto excludente, 
elitista, diferenciador do ensino e da formação desenvolvido na sociedade 
capitalista. Essa crítica precisa ser aprofundada e o seu centro deve ser a 
desmistificação da relação entre ensino, formação e o fetiche do mercado 
de trabalho.

b) Um segundo aspecto que me parece importante e que se situa no nível do 
possível é o aprofundamento em termos de ações concretas, da luta pela 
universalização da escola pública, unitária e laica.

c) Na direção do item anterior, situa-se uma questão fundamental – a do 
processo de produção e reprodução do conhecimento. Que é e como é 
que se dá o processo de organização, de distribuição, de escalonamento, 
de articulação do conhecimento, que eu pretendo transmitir. Nessa 
questão centra-se a problemática dos “eixos que articulam” e dão 
organicidade ao processo de conhecimento, desde a escola elementar 
até o nível superior. Se nas primeiras séries tal eixo é o desenvolvimento 
sistemático do mundo da linguagem e do pensamento, já estruturados 
previamente na família e no meio social e cultural, nas fases seguintes, 
serão as ciências que darão o domínio da natureza (biologia, química e 
física) e da sociedade (história, geografia, etc.). Os laboratórios para a 
experimentação constituem-se, nas nossas condições, em elemento 
fundamental. Sob essa questão do processo de produção e reprodução 
do conhecimento situa-se a possibilidade de superação das dicotomias 
e polaridades do tipo: formação geral e específica; formação técnica e 
científica; forma e conteúdo; teoria e prática.

d) Finalmente, chegamos ao elemento crucial da possibilidade mais profunda 
do ensino e formação politécnica – a união entre trabalho manual e trabalho 
intelectual. A primeira perplexidade é que tal perspectiva é antagônica ao 
modo dominante da produção do trabalhador e da formação do homem no 
interior do capitalismo. Maior perplexidade quando percebemos que nos 
países mais desenvolvidos, tanto do bloco capitalista como do socialista, 
as novas tecnologias permitem praticamente a supressão do trabalho 
manual.



A reflexão posta por Frigotto (1989) nos deixa mais claro o caminho 
que devemos percorrer se quisermos trabalhar com a ideia de 
politecnia em nossos processos pedagógicos notadamente de 
jovens e adultos que vivenciam cotidianamente a realidade do 
trabalho alienado. Trata-se de um trabalho com relativo grau de 
dificuldade dadas as contradições sociais existentes nas quais a 
educação escolar se encontra inserida e onde se pretende que o 
trabalhador domine e se aposse da ciência e da tecnologia mais 
avançada.

Nessa perspectiva se pode avançar na crítica das condições 
em que se dá o trabalho na sociedade capitalista e como estas 
relações ensinam e educam. Pode-se perceber melhor como 
as representações das classes populares estão carregadas de 
mistificações do mercado de trabalho e de concepções (ideologias) 
burguesas de sociedade. Também se pode inferir que a partir de 
uma formação politécnica se pode discutir a necessidade de se 
romper radicalmente com as estruturas de relações de alienação e 
de exclusão social existente.

O pensamento de Marx e Engels acerca do papel da educação 
no sentido de se pensar na transformação radical da sociedade 
sinaliza no contexto atual para: 

FRIEDRICH ENGELS

[ QUEM? ]
Friedrich Engels foi um importante filósofo 
alemão. Nasceu em 28 de novembro de 

1820, na cidade alemã de Wuppertal. 
Morreu em Londres, no dia 5 de agosto 
de 1895. Junto com o filósofo alemão 

Karl Marx, criou o marxismo (socialismo 
científico).

Engels era integrante de uma rica família. 
Em 1842, foi morar na Inglaterra para 

trabalhar na indústria de tecidos do pai, 
situada na cidade de Manchester. Ao 
observar às péssimas condições dos 

trabalhadores na Inglaterra do século XIX, 
passou a ter uma visão crítica sobre o 

capitalismo. Teve contato e identificação 
com as idéias do socialismo, aproximando-

se de Marx. 

• Defesa e luta da educação pública, gratuita, 
obrigatória e única para todas as crianças e 
jovens, de forma a romper com o monopólio 
por parte da burguesia da cultura, do 
conhecimento. 

• A combinação da educação (incluindo-
se aí a educação intelectual, corporal e 
tecnológica) com a produção material com o 
propósito de superar o hiato historicamente 
produzido entre trabalho manual (execução, 
técnica) e trabalho intelectual (concepção, 
ciência) e com isso proporcionar a todos 
uma compreensão integral do processo 
produtivo. 

• A formação omnilateral (isto é, multilateral, 
integral) da personalidade de forma a tornar 
o ser humano capaz de produzir e fruir 
ciência, arte, técnica. 

• A integração recíproca da escola à 
sociedade com o propósito de superar a 
estranhamento entre as práticas educativas 
e as demais práticas sociais.
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A discussão e proposição de uma educação pensada a partir do 
princípio da politecnia no Brasil ganhou força a partir da década de 
1980, quando Dermeval Saviani através do curso de doutorado em 
educação na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-
SP), notadamente a partir do estudo das concepções de Marx e de 
Antonio Gramsci retomou o debate. Saviani desenvolveu críticas 
consistentes ao modelo de educação hegemônico no Brasil.

Cabe destacar que além do debate teórico, em 1988‚ iniciou-se 
o então curso técnico de 2º grau da Escola Politécnica de Saúde 
Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz), na perspectiva de pensar um 
modelo de educação articulado aos interesses dos trabalhadores 
que supere a dualidade entre educação propedêutica e formação 
profissional, tendo o ser humano e não o mercado como centro. 
Nesse mesmo ano foi promulgada a Constituição que abriu a 
discussão acerca da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) trazendo o debate da politecnia. Nesse contexto, professor 
Dermeval Saviani teve a iniciativa de produzir um texto, onde se 
destacam os conceitos de desenvolvimento omnilateral e formação 
politécnica. Registra-se, contudo, que a LDBEN aprovada em 1996, 
faz apenas menções genéricas e inconsistentes à politecnia.

No plano específico das pesquisas e publicações que tratam 
prioritariamente do tema politecnia, podem ser destacadas as 
contribuições de Dermeval Saviani; Gaudêncio Frigotto; Acácia 
Kuenzer; Lucília Machado e José Rodrigues, dentre outros.

Educação Profissional

Um dos equívocos mais recorrentes nas análises da educação no 
Brasil, em todos os seus níveis e modalidades, tem sido o de tratá-la 
em si mesma e não como constituída e constituinte de um projeto, 
situado em uma sociedade cindida em classes, frações de classes 
e grupos sociais desiguais e com marcas históricas específicas. 
Neste sentido, entende-se que a educação profissional guarda 
estreita relação com o contexto social em que está inserida. Vale, 
portanto, acompanhar de modo sucinto alguns aspectos de seu 
desenvolvimento histórico. 

 Na antiga Grécia, baseada no trabalho escravo, a escola 
(lugar do ócio) estava reservada a pequena parcela da população 
que não estava submetida a essa forma de trabalho e podiam se 
ocupar com funções intelectuais. No período medieval, centrado 
no trabalho agrário e servil, a demanda por conhecimentos 
especializados também era limitado ao clero.

POLITECNIA, ESCOLA 
UNITÁRIA E TRABALHO 

[ LEITURA COMPLEMENTAR ]
MACHADO, L. R. de S. Politecnia, escola 
unitária e trabalho. São Paulo: Cortez, 
1989. O livro Politecnia, escola unitária e 
trabalho, de Lucilia R. de Souza Machado, 
tem por objetivo analisar a questão da 
unificação escolar, procurando entender 
o seu significado, as condições do seu 
surgimento e as suas implicações no 
processo educacional.

DERMEVAL SAVIANI 

[ QUEM? ]
Dermeval Saviani (1943) é um filósofo e 
educador brasileiro e fundador de uma 
pedagogia dialética a qual chamou de 
Pedagogia Histórico-Crítica. Ajudou a 
criar a ANDE –Associação Nacional de 
Educação, a ANPED e o CEDES. Em 1988, 
participou de um anteprojeto da LDB.

ESCOLA, FORMAÇÃO E 
CLASSE TRABALHADORA

[ LEITURA COMPLEMENTAR ]
PISTRAK, M. M (org.). A escola-comuna. 
São Paulo: Expressão Popular, 2009.
O livro fornece uma série de pistas sobre o 
papel da escola na formação das crianças 
e jovens e mostra como ela muda sua 
forma e seu conteúdo quando orientada 
pelos interesses e objetivos da classe 
trabalhadora.



Contudo, com o advento da sociedade industrial, a necessidade da 
educação escolar ficou patente. A moderna maquinaria demandou 
conhecimento técnico científico e a escola passou a ser a instituição 
defendida pela nascente classe burguesa que a instrumentalizou 
aos seus interesses. As fábricas demandaram escolas e as escolas 
levaram as fábricas a prosperar. 

O estado burguês no contexto europeu tratou de expandir a escola 
para o maior número possível de pessoas e essas procuraram 
cumprir o papel de criar, por meio dos conteúdos escolares uma 
cultura técnico-científica voltada para a preparação profissional. 
Isso fez surgir novas instituições escolares, como academias, 
escolas técnicas e profissionais. 

Neste momento histórico de consolidação da sociedade burguesa 
industrial na Europa, o Brasil ainda segue à margem como país 
periférico e dependente com muito atraso na cultura escolar e o 
pouco existente ainda voltado para as carreiras liberais e para as 
letras, a política e a administração. Vejamos um breve síntese da 
educação profissional 

Síntese histórica da educação profissional no Brasil

Séculos XV a XVIII
De certa forma, a educação para o trabalho começou cedo por aqui onde os primeiros 
aprendizes de ofícios eram os índios e os negros africanos escravizados e eram 
ensinados pelos jesuítas. Habituou-se o povo de nossa terra a ver aquela forma de 
ensino como destinada somente a elementos das mais baixas categorias sociais.

Com o advento do ouro em Minas Gerais, foram criadas as Casas de Fundição e de 
Moeda e com elas a necessidade de um ensino mais especializado, o qual se destinava 
ao filho de homens brancos empregados da própria Casa. Criação dos Centros de 
Aprendizagem de Ofícios nos Arsenais da Marinha no Brasil, os quais traziam operários 
especializados de Portugal. 

Século XIX
Mesmo tendo a instalação de fábricas e manufaturas no Brasil proibida por Dona Maria 
I de Portugal, registram-se varias experiências por volta de 1800 com a adoção do 
modelo de aprendizagem dos ofícios manufatureiros que se destinava ao “amparo” da 
camada menos privilegiada da sociedade brasileira. Ao contrario da minoria de elite, 
cujo interesse era dirigir-se à Europa para se tornarem bacharéis, as crianças e os 
jovens eram encaminhados para casas onde, além da instrução primária, aprendiam 
ofícios de tipografia, encadernação, alfaiataria, tornearia, carpintaria, sapataria, entre 
outros. Com a chegada da família real portuguesa em 1808, D. João VI cria o Colégio 
das Fábricas, considerado o primeiro estabelecimento instalado pelo poder público, 
com o objetivo de atender à educação dos artistas e aprendizes vindos de Portugal.

Mais tarde vem a Formação do Estado Nacional brasileiro, mantem-se a escravidão 
e segue-se pouco caso para com a educação – desempenhando somente um papel 
moralizador. 
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Período Imperial
Com a criação dos liceus de artes e ofícios, em 1858, o ensino técnico-profissional 
deixou de ser meramente assistencial e elementar e foi levado a várias províncias 
indicando a necessidade de ensino voltado à indústria. A abolição da escravatura 
também contribuiu para uma nova maneira de encarar o trabalho que não fosse 
intelectual.

 

Final do século XIX – A república
Destacam-se a  introdução do trabalho assalariado e  necessidade da educação em 
vista da ciência, do progresso, da nova ordem. Frustração: baixos investimentos no 
setor, como resultado se tem milhões de analfabetos de letras e de ofício. 

Conforme se vê, o ensino técnico-profissional estava relegado a 
um plano secundário. Havia pouco interesse pelos ofícios e essa 
cultura predominou até a República. A aprendizagem profissional 
era destinada aos órfãos e desvalidos como ação de caridade. 
Posteriormente, o ensino profissional é incluído no conjunto geral 
da instrução, mas entendido como de grau elementar, continuando 
a ser considerado como deprimente e desmoralizante.

Em 1906 se consolida o ensino técnico-industrial no Brasil 
pelas seguintes ações:

1) Realização do “Congresso de Instrução” que apresentou ao 
Congresso Nacional um projeto de promoção do ensino prático 
industrial, agrícola e comercial, a ser mantido com o apoio 
conjunto do Governo da União e dos Estados. O projeto previa 
a criação de campos e oficinas escolares onde os alunos dos 
ginásios seriam habilitados, como aprendizes, no manuseio de 
instrumentos de trabalho.

2) A Comissão de Finanças do Senado aumentou a dotação 
orçamentária para os Estados instituírem escolas técnicas e 
profissionais elementares sendo criada, na Estrada de Ferro 
Central do Brasil, a Escola Prática de Aprendizes das Oficinas 
do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro.

3) Declaração do Presidente da República, Afonso Pena, em seu 
discurso de posse, no dia 15 de novembro de 1906: “A criação 
e multiplicação de institutos de ensino técnico e profissional 
muito podem contribuir também para o progresso das indústrias, 
proporcionando-lhes mestres e operários instruídos e hábeis”.

Quando Nilo Peçanha, em 1909, cria as escolas de aprendizes 
artífices por meio do Decreto n. 7.566/09, ainda é visível a ideia 

ASPECTOS HISTÓRICOS DA 
EPT  

[ LEITURA COMPLEMENTAR ]
CUNHA, Luiz Antônio. O ensino de ofícios 
nos primórdios da industrialização. 
Livraria UNESP, 2000; O ensino 
profissional na irradiação do industrialismo. 
Unesp, 2005.Obras que analisam aspectos 
históricos da educação profissional no 
Brasil. Analisa como o ensino profissional 
passou a ser defendido ao longo dos anos 
a partir das iniciativas públicas e privadas, 
confessionais e laicas.



de que educação profissional é um tipo de ensino voltado aos 
deserdados da fortuna. A criação dessa rede de escolas naquele 
contexto expressa a situação de desamparo dos trabalhadores e 
de seus filhos e na ausência histórica de efetiva política voltada a 
esse setor. Dentre os argumentos estavam: 

• A população das cidades exigia que se facilitassem às 
classes proletárias os meios de vencer as dificuldades 
sempre crescentes da luta pela existência;  

• Habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna com o 
indispensável preparo técnico intelectual, como fazê-los 
adquirir hábitos de trabalho profícuo, que os afastaria da 
ociosidade ignorante, da escola do vício e do crime;

• Um dos primeiros deveres do Governo da República era 
formar cidadãos úteis à Nação. 

Nos anos seguintes, a educação profissional foi se consolidando 
e, de certa forma, respondendo às demandas imediatas do setor 
produtivo e do contexto nacional, principalmente pós a promulgação 
da constituição (1937). Destaque para o ano de 1942 o Decreto-Lei 
nº 4.073/1942 define a Lei Orgânica do Ensino Industrial. O ensino 
industrial deverá atender:

• Aos interesses do trabalhador, realizando a sua preparação 
profissional e a sua formação humana;

• Aos interesses das empresas, nutrindo-as, segundo as 
suas necessidades crescentes e mutáveis, de suficiente e 
adequada mão de obra;

• Aos interesses da nação, promovendo continuamente a 
mobilização de eficientes construtores de sua economia e 
cultura.

O ensino industrial, no que respeita à preparação profissional do 
trabalhador, tem as finalidades especiais seguintes:

• Formar profissionais aptos ao exercício de ofícios e 
técnicas nas atividades industriais;

• Dar a trabalhadores jovens e adultos da indústria, não 
diplomados ou habilitados, uma qualificação profissional 
que lhes aumente a eficiência e a produtividade;

[ Nilo Peçanha iniciou no Brasil o 
ensino técnico por meio do Decreto 

n° 787, de 11 de setembro de 1906, 
criando quatro escolas profissionais 

no RJ: Campos, Petrópolis, Niterói, e 
Paraíba do Sul, sendo as três primeiras 

para o ensino de ofícios e a última à 
aprendizagem agrícola. ]
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• Aperfeiçoar ou especializar os conhecimentos e 
capacidades de trabalhadores diplomados ou habilitados;

• Divulgar conhecimentos de atualidades técnicas.

Nesse mesmo ano, o Decreto-Lei nº 4.127/1942 reorganiza a Rede 
Federal de Estabelecimentos de Ensino Industrial que deverá 
ser constituído de: escolas técnicas, escolas industriais, escolas 
artesanais e escolas de aprendizagem. Serão ainda ministrados 
pela Escola Técnica Nacional os seguintes cursos pedagógicos: 
curso de didática do ensino industrial; curso de administração do 
ensino industrial.

Outro destaque de período histórico, marcado por profundas 
mudanças na política de educação profissional (e devido ao 
contexto político do país) data do ano de 1961, ano em que o ensino 
profissional é equiparado ao ensino acadêmico com a promulgação 
da Lei 4.024 que fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Os sistemas de ensino atenderão à variedade dos cursos, à 
flexibilidade dos currículos e à articulação dos diversos graus e 
ramos, garantindo plena equivalência de estudos. 

• O ensino técnico de grau médio abrange os seguintes 
cursos: industrial, agrícola e comercial.

• Os cursos industrial, agrícola e comercial serão ministrados 
em dois ciclos: o ginasial, com a duração de quatro anos, e 
o colegial, no mínimo de três anos.

• Os estabelecimentos de ensino industrial poderão, 
também, manter cursos de aprendizagem, básicos ou 
técnicos, bem como cursos de artesanato e de mestria.

• As empresas industriais e comerciais são obrigadas a 
ministrar, em cooperação, aprendizagem de ofícios e 
técnicas de trabalho aos seus empregados, dentro das 
normas estabelecidas pelos diferentes sistemas de ensino.

E em 1996, há destaque para a 2ª Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) – alterada pela Lei nº 11.741/2008 que 
dispõe sobre a Educação Profissional num capítulo próprio:

• A EPT integra-se aos diferentes níveis e modalidades de 
educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da 
tecnologia. 



• Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão 
ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a 
construção de diferentes itinerários formativos, observadas 
as normas do respectivo sistema e nível de ensino. 

• A educação profissional e tecnológica abrangerá os 
seguintes cursos: 

• formação inicial e continuada ou qualificação profissional; 

• educação profissional técnica de nível médio; 

• educação profissional tecnológica de graduação e pós-
graduação. 

• Os cursos de educação profissional tecnológica de 
graduação e pós-graduação organizar-se-ão, no que 
concerne a objetivos, características e duração, de acordo 
com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo 
Conselho Nacional de Educação.

Vejamos resumidamente como se deu essa trajetória histórica:

 » 1906: consolidação do ensino técnico-industrial no Brasil 
por meio de ações como a promoção do ensino prático 
industrial, agrícola e comercial, a ser mantido com o apoio 
conjunto do Governo da União e dos Estados e o incentivo do 
presidente ao ensino técnico e profissional.

 » 1909: Criação da Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica: Nilo Peçanha assina, em 23 de setembro de 
1909, o Decreto nº 7.566, criando, inicialmente em diferentes 
unidades federativas, sob a jurisdição do Ministério dos 
Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio, dezenove 
“Escolas de Aprendizes Artífices”, destinadas ao ensino 
profissional, primário e gratuito.

 » 1927: O Congresso Nacional sanciona o Projeto de Fidélis 
Reis, que prevê o oferecimento obrigatório do ensino 
profissional no país.

 » 1930: É criado o Ministério da Educação e Saúde Pública que 
passa a supervisionar as Escolas de Aprendizes e Artífices, 
através da Inspetoria do Ensino Profissional Técnico.
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 » 1937: Promulgada a nova Constituição Brasileira que trata 
pela primeira vez do ensino técnico, profissional e industrial. É 
assinada a Lei 378, que transforma as Escolas de Aprendizes 
e Artífices em Liceus Industriais, destinados ao ensino 
profissional, de todos os ramos e graus.

 » 1941: Vigora uma série de leis, conhecidas como a “Reforma 
Capanema”, que remodelam todo o ensino no país. Os principais 
pontos: - o ensino profissional passa a ser considerado de nível 
médio; - o ingresso nas escolas industriais passa a depender de 
exames de admissão; - os cursos são divididos em dois níveis: 
curso básico industrial, artesanal, de aprendizagem e de mestria, 
e o segundo, curso técnico industrial.

 » 1942: Decreto-Lei nº 4.073/1942 define a Lei Orgânica do 
Ensino Industrial, regimentando o que o ensino industrial 
deverá ter e atender aos trabalhadores, às empresas e à nação. 
Já o Decreto-Lei nº 4.127/1942 reorganiza a Rede Federal 
de Estabelecimentos de Ensino Industrial. A rede federal de 
estabelecimentos de ensino industrial será constituída de: 
escolas técnicas, industriais, artesanais e de aprendizagem. 
Serão ainda ministrados pela Escola Técnica Nacional os 
seguintes cursos pedagógicos: curso de didática do ensino 
industrial; curso de administração do ensino industrial.

 » 1944: A participação da Força Expedicionária Brasileira 
na Segunda Guerra Mundial e o consequente empréstimo 
financeiro dos Estados Unidos ao Brasil no Governo Getúlio 
Vargas impulsionam a industrialização brasileira.

 » 1956 – 1961: O governo de Juscelino Kubitschek marca o 
aprofundamento da relação entre Estado e economia. O 
objetivo é formar profissionais orientados para as metas de 
desenvolvimento do país.

 » 1959: As Escolas Industriais e Técnicas são transformadas em 
autarquias com o nome de Escolas Técnicas Federais, com 
autonomia didática e de gestão.

 » 1961: O ensino profissional é equiparado ao ensino 
acadêmico com a promulgação da Lei 4.024 que fixa as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e ocorre em um 
período marcado por profundas mudanças na política de 
educação profissional. Os sistemas de ensino atenderão 
à variedade dos cursos, à flexibilidade dos currículos e à 



articulação dos diversos graus e ramos, garantindo plena 
equivalência de estudos. 

 » 1967: Decreto 60.731 transfere as Fazendas Modelos do 
Ministério da Agricultura para o Ministério da Educação e 
Cultura que passam a funcionar como escolas agrícolas.

 » 1968: a Lei nº 5.540 reforma e fixa normas de organização e 
funcionamento do ensino superior.

 » 1971: A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 
torna técnico-profissional todo currículo do segundo grau 
compulsoriamente. Um novo paradigma se estabelece: formar 
técnicos sob o regime da urgência.

 » 1978: A Lei 6545 transforma três Escolas Técnicas Federais 
(Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro) em Centros Federais 
de Educação Tecnológica.

 » 1980 – 1990: A globalização, nova configuração da economia 
mundial, também atinge o Brasil. O cenário é de profundas 
e polêmicas mudanças: a intensificação da aplicação da 
tecnologia se associa a uma nova configuração dos processos 
de produção.

 » 1994: Lei nº 8.948 institui o Sistema Nacional de Educação 
Tecnológica, sob coordenação do Ministério da Educação, 
integrado pelas instituições de educação tecnológica, 
vinculadas ou subordinadas pelo mesmo. A finalidade é 
articular a educação tecnológica, em seus vários níveis, 
visando o aprimoramento do ensino, da extensão, da 
pesquisa tecnológica, além de sua integração com os diversos 
setores da sociedade e do setor produtivo. 

 » 1996: pela Lei nº 9.394, é definida a 2ª LDB da Educação 
Nacional (alterada pela Lei nº 11.741/2008) - dispõe sobre 
a Educação Profissional num capítulo próprio e dá a 
constituição e características da educação profissional e 
tecnológica )

 » 1997: O Decreto 2.208 regulamenta a educação profissional 
e cria o Programa de Expansão da Educação Profissional 
(PROEP).

 » 1999: Retoma-se o processo de transformação das Escolas 
Técnicas Federais em Centros Federais de Educação 
Tecnológica (CEFETs).
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 » 2004: O Decreto 5.154 permite a integração do ensino técnico 
de nível médio ao ensino médio.

 » 2005: Institui-se, pela Lei 11.195, que a expansão da oferta da 
educação profissional preferencialmente ocorrerá em parceria 
com Estados, Municípios e Distrito Federal, setor produtivo ou 
organizações não governamentais. É lançada a primeira fase 
do Plano de Expansão da Rede Federal, com a construção 
de 60 novas unidades de ensino pelo Governo Federal. O 
Cefet Paraná passa a ser Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná.  Neste mesmo ano, o Decreto 5.478/2005 institui o 
PROEJA no âmbito da rede federal de ensino.

 » 2006: O Decreto 5.773 trata sobre o exercício das funções de 
regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação 
superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no 
sistema federal de ensino. Também em 2006: Decreto 5.840 
institui, no âmbito federal, o Programa Nacional de Integração 
da Educação Profissional com a Educação de Jovens e 
Adultos – PROEJA. É lançado o Catálogo Nacional dos 
Cursos Superiores de Tecnologia.

 » 2007: Lançada a segunda fase do Plano de Expansão da 
Rede Federal. Até 2010 serão 354 unidades e lançamento do 
PDE - importância da Rede Federal para a expansão da oferta 
e melhoria da qualidade da educação brasileira. Também é 
lançado o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. O Decreto 
6.302 institui o Programa Brasil Profissionalizado.

 » 2008: Criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia – IFETs

 » 2009: Centenário da Rede Federal de Educação Profissional 
e Tecnológica/ realização do fórum mundial de educação 
profissional e tecnológica (educação, desenvolvimento e 
inclusão)

 » 2010: Realização do CONAE e discussão acerca das 
DIRETRIZES PARA A EPT.

 » 2012: Resolução 06/2012 define as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio.



Entendemos que a educação profissional ainda tem um longo 
caminho a ser percorrido até se firmar como uma política pública 
efetiva e acessível a todos os cidadãos brasileiros. A aprovação 
da resolução 06/2012, apesar das contradições de que é portador, 
expressa uma concepção de formação humana, com base na 
integração de todas as dimensões da vida no processo educativo, 
visando à formação omnilateral dos sujeitos. Essas dimensões 
são o trabalho, a ciência e a cultura. O trabalho compreendido 
como realização humana inerente ao ser (sentido ontológico) e 
como prática econômica (sentido histórico associado ao modo 
de produção); a ciência compreendida como os conhecimentos 
produzidos pela humanidade que possibilita o contraditório avanço 
das forças produtivas; e a cultura, que corresponde aos valores 
éticos e estéticos que orientam as normas de conduta de uma 
sociedade. Trabalho, Ciência, Tecnologia e Cultura são postas 
como categorias indissociáveis da formação humana.

A EPT, assim como a educação escolar em geral é portadora de 
um conjunto de problemas clássicos, tais como: a dificuldade de se 
inserir os saberes tecnológicos no sistema escolar e no currículo; 
metodologia apropriada para ensinar e aprender tecnologia; 
formação de professores para a educação profissional e tecnológica 
com pouca reflexão acumulada sobre formação docente para 
a EPT, como consequência,  professores de EPT com precária 
formação pedagógica.

Além disso, temos a ordem social marcada pela divisão do trabalho 
em intelectual e manual, entre ciência e técnica, entre os que 
pensam e dirigem e os que executam as ordens que recebem; 
a clássica e tensa oposição entre educação técnica e educação 
acadêmica presente nas formas de organização de currículos e da 
formação docente. 

Para minimizar estes problemas entende-se como necessário: 

1) Incorporação de mais formação acadêmica aos currículos das 
escolas técnicas. 

2) Incorporação de mais formação tecnológica nas escolas 
secundárias gerais.

3) Organização curricular com trabalho conjunto de professores de 
disciplinas acadêmicas e professores de conteúdos tecnológicos. 

4) Integração, numa só organização curricular, da formação 
acadêmica e da formação tecnológica.
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Por outro lado, estão em curso uma série de experiências que 
demonstram criatividade e solução de determinados problemas 
históricos pertinentes à educação profissional, tais como o 
desenvolvimento de cursos que se pautam pela construção de 
currículos integrados; programas de alternância entre estudo-
trabalho-estudo; inclusão da experiência de trabalho no currículo 
escolar e o ensino mediante a solução de problemas reais.

Sinaliza-se como de fundamental importância ser observado:

1) Importância da incorporação do saber do trabalho à formação 
humana;

2) Encontrar meios e formas de desenvolver o saber técnico ou o 
saber do trabalho;

3) Aproximar e integrar formação acadêmica e técnica;

4) Promover metodologias de ensino-aprendizagem e formação 
docente de modo a concretizar satisfatoriamente tal propósito.;

5) Superar as concepções limitadoras de tecnologia;

6) Desenvolver a abordagem transdisciplinar da tecnologia como 
ciência autônoma e das atividades humanas e, por fim;

7) Formação docente para responder a tais desafios.

Teoria do capital humano

Se por um lado existe na educação profissional toda uma luta e 
movimento para pensá-la a partir dos pressupostos da politecnia e 
omninlateralidade também é verdade que existe uma base conceitual 
consagrada nesse campo fundamentada nos pressupostos da 
teoria do capital humano. Nestas linhas seguintes se procurará 
apresentar e discutir as implicações dessa concepção.

Theodore William Schultz (1902-1998) é referência para a compreensão 
dessa teoria. Inicialmente, o autor se destacou e foi premiado por seu 
estudo acerca do papel da agricultura no desenvolvimento econômico 
e, no pós-guerra, estudou a relação entre a educação e a recuperação 
econômica da Alemanha e Japão, estabelecendo comparações 
com outros países, a exemplo da Inglaterra, e afirmou haver estreita 
relação entre os investimentos em educação e o crescimento 

CURRÍCULO INTEGRADO À 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  

[ LEITURA COMPLEMENTAR ]
Frigotto, G.; Ciavatta, M; Ramos, M. (org.). 
O ensino médio integrado: concepção 
e contradições. São Paulo: Cortez, 2005. 
Este conjunto de artigos abre o debate 
teórico e político com todos aqueles que 
têm o compromisso de tentar reverter a 
perversa desigualdade social e educacional 
no país. 

THEODORE WILLIAM SCHULTZ  

[ QUEM? ]
Em 1968, Schultz recebeu o prêmio Nobel 
de economia pelo desenvolvimento da 
teoria do capital humano. Trabalhou em 
diversas universidades dos Estados Unidos. 
Foi ele um dos principais formuladores da 
disciplina de economia da educação que 
tinha como preocupação explicar a relação 
entre ganho de produtividade e o papel 
desempenhado pelo fator humano, quando 
qualificado por meio da educação. Chegou 
à conclusão de que há estreita relação 
entre ganho de produtividade e formação 
do trabalho humano.



econômico acelerado. Constatou que a educação torna as pessoas 
mais produtivas e introduziu a noção de “capital educacional” que se 
encontra relacionado aos investimentos em educação.

Essa é a ideia exposta, de modo especial, em duas de suas obras: 
O Valor Econômico da Educação (1963) e O Capital Humano – 
investimentos em educação e pesquisa (1971) que serviram de 
base para a posterior formulação da teoria do capital humano, 
desenvolvida por Gary S. Becker e uma centena de outros 
autores, principalmente na década de 1980 e que levou a grandes 
investimentos na educação, principalmente no ensino técnico, 
por parte dos organismos multilaterais como o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM). Atualmente, a teoria 
do capital humano está sendo reivindicada e “rejuvenescida” pelos 
teóricos do capital, como, por exemplo, pelos proponentes da 
educação para o empreendedorismo.

A concepção de capital humano apropriada pelo campo 
educacional, segundo Minto (2011), contribui para a construção da 
visão tecnicista de ensino e organização da educação, mistificando, 
dessa forma, seus outros objetivos para a educação – como a 
formação politécnica – e disseminando a ideia de que a educação é 
o pressuposto do desenvolvimento econômico e, simultaneamente, 
do desenvolvimento do indivíduo. 

A ideia defendida consiste em afirmar que, ao educar-se, o indivíduo 
estaria valorizando a si próprio, pois sua força de trabalho estaria 
mais preparada para atender as exigências do mercado. Com isso, 
houve um deslocamento relativo à questão da inserção social no 
mercado de trabalho e desempenho profissional para o indivíduo e 
a educação transformada em valor econômico, equiparando capital 
e trabalho como meros fatores de produção e legitimando a ideia 
de que os investimentos em educação sejam determinados pelos 
critérios de investimento capitalista.

A teoria do capital humano apropriada pela educação possibilitou 
as mais diversas interpretações e crenças, a exemplo de Davenport 
(2001), que em sua obra O Capital Humano afirma, categoricamente, 
que 

A educação cria o capital humano da mesma forma que 
o fertilizante faz crescer as plantas [...]. Mais educação 
significa mais capital para investir e retornos potencialmente 
maiores que o investimento. Os retornos maiores aparecem 
nos diferenciais de remuneração por tipo ocupacional 
(DAVENPORT, 2001, p. 24). 

[ Dessa forma, o autor entende que 
a diferença salarial que existe, por 

exemplo, entre um operário em 
comparação a um administrador, 

está relacionada ao capital humano 
que cada um possui, visto que os 

possuidores de maior capital humano 
(no caso, o administrador) exigem 
também maiores recompensas e 

profetiza que “a brecha entre os que 
possuem e os que não possuem capital 

humano continuará provavelmente a 
alargar-se”. ]
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A economia da educação, surgida em meados dos anos de 1950, 
e atualizada, constantemente, nos anos seguintes, nos postulados 
da teoria do capital humano, visa, portanto, à explicação de que 
os ganhos de produtividade são gerados pelo fator humano na 
produção que, por sua vez, faz com que as pessoas com maior 
capital humano obtenham melhores salários em relação aqueles 
que possuem menos desse capital.  Desse pressuposto, iniciado 
por Schultz, decorrem os estudos que procuram explicar o valor 
econômico da educação, assim como possibilidades de sua 
mensuração. Particularmente, em relação ao Brasil, a concepção 
de capital humano e investimentos em educação como forma de 
desenvolvê-lo, foi operacionalizada, durante a Ditadura Militar, no 
chamado “milagre econômico” que influenciou na expansão das 
atividades privadas no ensino e na reformulação do arcabouço 
jurídico. 

Em meados dos anos de 1980, no processo de reabertura política, e 
em toda a década de 1990, a teoria do capital humano foi amplamente 
divulgada pelos organismos multilaterais ligados ao pensamento 
de linhagem neoliberal e influenciou sobremaneira o campo 
educacional no contexto dos desafios resultantes da reestruturação 
produtiva e na crise do emprego formal. Nesse contexto, a partir de 
meados dos anos de 1990, percebem-se, de modo mais visível, 
os chamados à educação para o empreendedorismo amplamente 
fundamentado nos pressupostos da teoria do capital humano.

 A escola econômica de Chicago, da qual Schultz e Becker faziam 
parte, orienta-se pelo ideário do liberalismo clássico e influenciou 
diversos formuladores de correntes econômicas liberais, desde os 
anos de 1960, a exemplo de Milton Friedman que também sustenta 
a tese de que o investimento em educação aumenta a produtividade 
econômica do homem. 

Schultz (1973) escreveu que o conhecimento é um capital que pode 
ser adquirido pelo trabalhador. “Os trabalhadores transformaram-
se em capitalistas, não pela difusão da propriedade das ações da 
empresa [...], mas pela aquisição de conhecimentos e de capacidades 
que possuem valor econômico”. (SCHULTZ, 1973, p. 35). 

Com a noção de capital humano, Schultz está propondo uma nova 
conceituação por meio da ampliação do conceito “capital”. Nesse, a 
força de trabalho passa a ser esse novo elemento que deve receber 
investimentos, pois entende que “[...] a estrutura dos ordenados 
e dos salários é determinada primordialmente pelo investimento 
na escolarização, na saúde, no treinamento local de trabalho, na 

VALOR ECONÔMICO 

[ GLOSSÁRIO ]
É o valor adicional que adquirem os bens e 
serviços ao serem transformados durante o 
processo produtivo.`

VALOR ECONÔMICO E 
EDUCAÇÃO 

[ LEITURA COMPLEMENTAR ]
SCHULTZ, Theodore W. O valor 
econômico da educação. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1967 e O capital 
humano: investimentos em educação 
e em pesquisa. Rio de Janeiro: Zahar, 
1973. Nestas obras o autor expõe os 
fundamentos da teoria do capital humano 
e pistas de como a educação deve cumprir 
seu papel na sociedade.



busca de informações acerca das oportunidades de empregos, e 
pelo investimento na migração” (SCHULTZ, 1973, p. 66). 

O autor afirma também que uma aplicação de investimentos mais 
equitativa produz simultaneamente a igualdade entre os homens, 
mas cabe ao indivíduo a responsabilidade de construção de seu 
capital humano pela educação. 

A educação, sem dúvida alguma, aumenta a mobilidade de 
uma determinada força de trabalho, mas os benefícios em 
mudar-se de lugar a fim de conseguir melhores vantagens 
quanto a oportunidades de trabalho (emprego) são 
predominantemente, senão totalmente, benefícios de ordem 
privada (SCHULTZ, 1973, p. 176). 

Assim como ocorre no Brasil nos tempos atuais, Schultz constatou 
que em seu tempo as ofertas educacionais de caráter privado não 
eram suficientes para atender adequadamente a escolarização 
básica e secundária, por isso, entendia serem necessários mais 
investimentos em educação.

Além da necessidade de se investir em educação, também insistia 
na orientação profissional como forma de possibilitar ao indivíduo 
fazer a melhor escolha, aquela que lhe desse maior retorno ao longo 
da vida, pois “a formação da maior parte desses tipos de capital 
exige um longo horizonte, porque as capacitações que o estudante 
adquire são parte dele próprio durante o resto de duração da sua 
vida” (SCHULTZ, 1973, p. 157).

As estratégias da educação de Schultz aparecem de forma mais 
explícita na obra O valor econômico da educação (1967), na qual 
revela que as instituições escolares deveriam investir na pesquisa, 
contribuir para que os indivíduos descobrissem e desenvolvessem 
os talentos, bem como, instruí-los para que saibam lidar com as 
flutuações de oportunidade de emprego. 

Para que a educação possa desempenhar adequadamente sua 
função, também, é necessário investir na formação de indivíduos 
para o magistério. Formar o capital humano pela educação 
contribuiria para o crescimento econômico, tanto da pessoa como 
do país. O autor afirma que o próprio grau de desenvolvimento 
que os Estados Unidos haviam atingido na década de 1960 seria o 
resultado concreto dos investimentos feitos em educação que os 
países em desenvolvimento deveriam seguir o mesmo caminho.
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Críticas à teoria do capital humano 

A teoria do capital humano, desde sua formulação até os dias atuais, 
tem sido alvo de muitas críticas, principalmente por autores críticos 
alinhados à concepção marxista e também pelo pensamento 
humanista que rejeita a compreensão de homem como objeto.  
Os marxistas tecem crítica ao conjunto da proposição da teoria do 
capital humano, a começar pela utilização do conceito “capital” 
aplicado à propriedade e apropriado pela teoria do capital humano 
à pessoa como se esta fosse parte constitutiva da maquinaria.

No balanço feito por Shiroma e Campos (1997) acerca da formação 
dos trabalhadores em pesquisas que envolvem trabalho e 
educação, os postulados da teoria do capital humano influenciaram 
decisivamente as pesquisas desde a década de 1960 pela difusão 
da ideia de que o crescimento econômico de uma determinada 
sociedade teria relação direta com os níveis educacionais da 
população. A teoria do capital humano prevaleceu fortemente na 
década de 1960 e 1970, quando surgiram as análises críticas, 
principalmente, pela escola francesa e por autores marxistas que 
apontaram o papel da educação na reprodução da sociedade 
capitalista.

Mesmo recebendo críticas de autores que têm outras concepções de 
educação e sociedade e propõem a educação para a emancipação 
humana por meio de projetos concebidos a partir do princípio 
da politécnica e omnilateralidade, pode-se dizer que a teoria do 
capital humano vem sendo atualizada constantemente por meio de 
novas proposições pedagógicas, como por exemplo, em tempos 
mais recentes, a pedagogia das competências, os discursos da 
empregabilidade e a pedagogia empreendedora.

Costa (2009), quando analisa a escola de Chicago e a teoria do 
capital humano no contexto da educação para o empreendedorismo, 
entende que a proposta dessa escola, de forma ideológica, omite as 
contradições entre capital e trabalho e centra seu foco no indivíduo 
e no investimento que este deve fazer em si mesmo para obter o 
sucesso.

O indivíduo moderno passa a ser entendido pelo que denomina 
“trabalhador-empresa”. Trata-se de uma mutação do indivíduo 
que se qualificava como sujeito de direitos para o “indivíduo-
microempresa: Você S/A”. 

[ Sob a sua ótica, as competências, 
as habilidades e as aptidões de um 
indivíduo qualquer constituem, elas 
mesmas, pelo menos virtualmente e 
relativamente independente da classe 
social a que ele pertence, seu capital; 
(...) se vê na necessidade permanente 
de fazer investimentos em si mesmo. 
(COSTA, 2009, p. 177). ]



Em síntese, a teoria do Capital Humano atribui que o investimento em 
educação funciona como investimento cuja acumulação permitiria não 
só o aumento da produtividade do indivíduo-trabalhador, mas também 
a maximização crescente de seus rendimentos ao longo da vida.

Qual, então, seria a intenção desse novo espírito do capitalismo 
atualizado nos postulados da teoria do capital humano? Souza (2009) 
entende que seria a constituição de uma nova ética regida pela lei 
do mercado com uma nova governabilidade que busca programar 
estrategicamente as atividades e os comportamentos dos indivíduos.

A teoria do capital humano não considera a força de trabalho como 
categoria analítica fundamental para a compreensão do modo 
de produção capitalista. Secundarizando a categoria força de 
trabalho, simultaneamente, relativiza a classe trabalhadora como 
um dos polos da luta de classes. Talvez, este seja o cerne central da 
magistral ideologia da teoria do capital humano pouco evidenciado 
por seus críticos.

A produtividade do capital não é determinada pela posse de capital 
humano adquirido nos bancos escolares, também não é sem ele, 
mas, sobretudo, pela própria lógica da concorrência intercapitalista, 
conforme sinaliza o debate feito entre Salm (1980) e Frigotto (1984). 
Nesse sentido, o poder de determinação encontra-se muito mais nas 
leis de mercado que propriamente nas habilidades individuais dos 
trabalhadores que se sentem obrigados a vender sua força de trabalho 
como forma de subsistência. É a partir dessa relação fundamental que 
entendemos a educação e seu papel na formação da força de trabalho 
e na reprodução da ordem sociometabólica do capital.

Uma teoria de recursos humanos que se preste à verdade, 
portanto, deveria abranger tanto a teoria de produção como a de 
reprodução social, realidade distante dos postulados da teoria 
do capital humano. A performance produtiva da força de trabalho 
está relacionada às condições tecnológicas e à organização da 
produção de acordo com os interesses dos donos dos meios de 
produção em extrair o máximo de trabalho e não pelo nível de 
escolaridade proposto pela teoria (ideologia) do capital humano, 
conforme Almeida & Pereira (2000). 

Além disso, cabe afirmar que os donos dos meios de produção 
têm outras lógicas para escolha e seleção da força de trabalho 

[ Não é por acaso o grande número de 
publicação de livros fundamentados na 

teoria do capital humano e autoajuda 
voltados para a criação da cultura 
individualista e empreendedora. O 

homem que se pretende formar é o 
homem da empresa e é nele que se 
deve investir para se transformar os 

indivíduos em sujeitos-microempresas. ] 

AINDA SOBRE O CONCEITO DE 
CAPITAL HUMANO 

[ LEITURA COMPLEMENTAR ]
PAIVA, Vanilda. Sobre o conceito de 

“capital Humano”. Caderno de pesquisa, 
São Paulo, n. 113, p. 185-191, Julho 
de 2001. O artigo aborda a retomada 

da teoria do capital humano nas últimas 
décadas e sua relação com as atuais 

demandas advindas do mercado 
globalizado e postos nos documentos dos 

organismos multilateriais.
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que não necessariamente “o capital humano” de uma determinada 
pessoa, pois muitas vezes a questão da raça, sexo, idade são mais 
decisivos que seu “capital”. Da mesma forma, os critérios para a 
seleção, contratação e remuneração da força de trabalho derivam 
muito mais da correlação de forças e disputas de poder entre as 
classes do que do “capital humano” dos trabalhadores.

Em matéria publicada no The New York Times, Paul Krugmam, 
professor da universidade de Princeton e onde é colunista desde 
1999, rejeita a tese de que a qualificação profissional e educação 
garante o futuro das pessoas. Ancorado em diversas pesquisas 
e dados, o autor procura mostrar justamente o contrário, ou seja, 
que a ideia de investir em educação como forma de gerar mais 
empregos é uma falácia que serve somente aos discursos de 
governos e a quem quer nele acreditar. 

Hoje, diz o autor, acontece justamente o contrário, pois diversos 
setores da economia em que a educação tem possibilitado 
o desenvolvimento de tecnologias, principalmente no campo 
da informática, são os que mais desempregam em massa e, 
paradoxalmente, crescem ofertas de trabalho que demandam 
pouca qualificação como, por exemplo, motoristas, porteiros, 
entre outros que não podem ser substituídos de imediato pelas 
tecnologias produzidas pela própria educação apresentada como 
ferramenta de gerar mais e melhores empregos. O autor sugere 
como saída, não diplomas universitários, mas a restauração do 
poder de negociação e investimentos sociais.

Essa primeira unidade objetivou colocar o leitor a par dos conceitos 
centrais para a compreensão e discussão da formação profissional 
pautada pelo princípio da politecnia. Procurou-se evidenciar 
que esses conceitos estão articulados ao modo de produção 
da existência dos seres humanos em seus contextos históricos. 
Em nosso caso, sob o modo capitalista de produção. Por essa 
razão vamos aprofundar na unidade seguinte como se produz a 
existência pelo trabalho nessa atual forma de organizar o trabalho 
e a sociedade.





TRABALHO E 
SOCIEDADE
Esta segunda unidade tem por objetivo analisar aspectos da categoria 
trabalho no modo capitalista de produção a partir do materialismo 
histórico e, a partir dessa compreensão, situar melhor o entendimento 
em torno da educação profissional e politecnia.  Antes, porém, de se 
situar o trabalho no modo capitalista de produção, serão apresentados 
aspectos da ontologia do trabalho. A ontologia do trabalho traz 
reflexões do significado do trabalho na constituição da própria espécie 
humana; o trabalho humano ultrapassa a mera atividade instintiva e é 
compreendido como força que criou a espécie humana e o mundo tal 
como conhecemos. Por sua vez, o trabalho no modo capitalista perde 
esse sentido ontológico e se torna uma mercadoria pela compra e 
venda de força de trabalho.

Marival Coan

FORMAÇÃO PROFISSIONAL E POLITECNIA      UNIDADE 2



Situando a discussão
Esta seção tem por objetivo analisar aspectos da categoria trabalho 
no modo capitalista de produção a partir do materialismo histórico 
e, a partir dessa compreensão, situar melhor o entendimento em 
torno da educação profissional e politecnia.  

A ontologia do trabalho traz reflexões do significado do trabalho 
na constituição da própria espécie humana; pretende compreender 
como historicamente a espécie humana foi se diferenciando, pelo 
trabalho, das demais espécies. Enquanto os animais utilizam a 
natureza sem modificá-la, o homem, por sua vez, a modifica pelo 
trabalho, a adapta às suas necessidades.  Na perspectiva de 
compreensão do trabalho em seu sentido ontológico e trabalho em 
geral, procuro analisar a contribuição de Harry Braverman (1986) 
que entende que o trabalho ultrapassa a mera atividade instintiva e 
é compreendido como força que criou a espécie humana e o mundo 
tal como conhecemos. Pelo trabalho, em sociedade, o homem foi 

[ O materialismo histórico e dialético é 
o método de apreensão da realidade 

desenvolvido por Marx e demais 
autores marxistas. O marxismo tem 

como base filosófica o materialismo, 
entendido como corrente da filosofia, 
que se contrapõe ao idealismo, base 
filosófica da ciência não marxista, e o 

seu método é a lógica dialética, em 
oposição à lógica formal dominante. ]
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capaz de superar os instintos, o que não aconteceu com as outras 
espécies animais. Assim nos seres humanos não é inviolável a 
unidade entre a força motivadora do trabalho e o trabalho em si 
mesmo. A unidade de concepção e execução pode ser dissolvida, 
uma ideia de alguém pode ser executada por outra. A consciência 
continua sendo a força diretora que pode ser rompida entre dois 
seres e restaurada na sociedade como um todo. Braverman chama 
à atenção sobre o trabalho no modo capitalista de produção. Na 
produção capitalista, a diferença específica é a compra e venda de 
força de trabalho.

Por fim, analiso o trabalho a partir de Karl Marx e de outros autores 
marxistas. Marx entende o trabalho não como um conceito geral, 
igual em qualquer contexto histórico. Para ele, o trabalho, sob o 
domínio do capital, tem características próprias. O trabalho é a 
fonte de produção de mais-valia (lucro), de produção do capital.

Ontologia do trabalho procura investigar o sentido original do 
trabalho, entendido como eterna necessidade humana e fonte de 
produção de toda riqueza.

O conceito de Ontologia é recorrente da Filosofia. Ontologia é 
a disciplina que estuda os caracteres fundamentais do ser, ou 
seja, caracteres que o ser tem e não tem e não pode deixar de 
ter. Esses determinados caracteres têm que estar presentes em 
todas as formas e modos do ser particular. Trata-se de uma ciência 
primeira, que precede todas as ciências particulares. A partir dessa 
noção, compreende-se trabalho ontológico como sendo uma 
atividade inerente a todos os indivíduos, está presente em todos os 
indivíduos, é constituidor da espécie humana.



Ontologia do trabalho, alguns 
aspectos

O trabalho na concepção materialista é entendido como o 
constituidor da essência humana. Ele é entendido ontologicamente 
como sendo uma atividade inerente a todos os indivíduos; 
uma atividade exclusivamente humana. O trabalho é a fonte da 
essência humana. Vamos acompanhar passo a passo a análise 
feita por Engels (1896) em seu texto: Sobre o papel do trabalho na 
transformação do macaco em homem. 

[ Diz Engels que mais que fonte de toda 
riqueza – como dizem os economistas 

- o trabalho é a condição básica e 
fundamental de toda vida humana, 

pode-se até dizer que o trabalho criou 
o próprio homem. ]

Há muito tempo, centenas de milhares de anos viveu uma raça 
de macacos antropomorfos extraordinariamente desenvolvida. 
Esses macacos para poderem sobreviver desenvolveram 
funções distintas das mãos e dos pés e começaram a adotar 
posição ereta – foi um passo decisivo para transição do 
macaco ao homem.

Sobre o papel do trabalho na transformação do macaco em homem

Adotando a posição ereta, as mãos passaram a executar 
funções múltiplas. Mesmo assim as mãos dos macacos 
estão longe das funções exercidas pelas mãos dos homens 
primitivos, mesmo tendo a mesma estrutura óssea-muscular. 
Jamais uma mão de macaco construiu, por exemplo, um 
machado.
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Mas o passo decisivo tinha sido dado, a mão livre podia 
adquirir cada vez mais destreza e habilidade, e essa maior 
flexibilidade adquirida e perfeição transmitia-se por herança 
e aumentava de geração em geração até atingir o grau de 
perfeição que temos hoje. A mão é órgão do trabalho, faz parte 
de um organismo íntegro, complexo e beneficia o corpo todo, 
primeiramente em virtude da lei de correlação do crescimento 
(Darwin). Em segundo lugar, o aperfeiçoamento gradual da 
mão do homem e a adaptação concomitante dos pés ao andar 
em posição ereta exerceram influência sobre outras partes do 
organismo.

Os nossos antepassados simiescos viviam congregados, 
assim como os homens primitivos e cada novo progresso 
conseguido pelo trabalho ia ampliando os horizontes do 
homem. O trabalho, ao multiplicar os casos de ajuda mútua, 
fez com que tivessem necessidade de dizer algo, surgindo 
assim a fala. A linguagem surgiu a partir e pelo trabalho. 

Primeiro o trabalho, e depois com ele a palavra articulada, 
foram os dois estímulos principais sob cuja influência o cérebro 
do macaco foi-se transformando gradualmente em cérebro 
humano. O desenvolvimento do cérebro e dos sentidos a seu 
serviço; a crescente clareza, a consciência, a capacidade 
de abstração e de discernimento reagiram sobre o trabalho 
fazendo surgir a sociedade como expressão do homem 
acabado.



Esse processo de passagem do macaco ao homem levou 
centenas de milhares de anos, sendo o processo de fator 
determinante. Os macacos e outros animais comiam o que 
a natureza lhes oferecia até acabar, o homem, por sua vez, 
foi desenvolvendo - pelo trabalho, instrumentos de caça e 
pesca que lhes garantisse a sobrevivência. Essa nova forma 
de se alimentar foi decisiva para o homem, principalmente 
a alimentação cárnea que desenvolveu substancialmente 
o cérebro. O hábito de comer carne levou o homem a dois 
novos avanços de importância decisiva: o uso do fogo e a 
domesticação de animais.

Também nesse processo começou a haver uma valorização 
do trabalho intelectual em detrimento do trabalho manual, e 
ideologias que impedem de ver o real papel desempenhado 
pelo trabalho. Como resultado desse processo histórico o 
homem, pelo trabalho, modifica a natureza e a obriga a servir-
lhe, domina-a, ao passo que os animais se adaptam a ela.

Além disso o homem aprendeu a viver em qualquer clima 
levando-o a construir habitação e vestimenta o que fez surgir 
novas esferas de trabalho, e com elas novas atividades. 
Percebe-se que o trabalho vai se diversificando e além da caça 
e pesca, veio juntar-se a agricultura e mais tarde a fiação e a 
tecelagem, a elaboração de metais, a olaria e a navegação. Ao 
lado do comércio e dos ofícios, surgiram as artes e a ciência e 
das tribos surgiram as nações e Estados e com eles, aparece o 
direito e a política e a coisa mais fantástica, a religião.
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Interessante registrar a visão de processo histórico contida na análise 
de Engels quando afirma que, pelo trabalho, o homem aprendeu a 
dominar determinadas leis da natureza, mas foi incapaz de aprender 
a calcular as consequências sociais de seus atos. O autor consegue 
analisar a origem do homem pelo trabalho e, simultaneamente, sua 
subordinação a sistemas opressores por processos de trabalho 
que exploram os trabalhadores. Para o homem poder se livrar dos 
esquemas de dominação e exploração criados historicamente é 
necessário algo mais que simples conhecimento. Para Engels, é 
necessária uma revolução que transforme por completo o modo de 
produção vigente centrado na propriedade privada dos meios de 
produção, pois considera que os modos de produção existentes 
até então só procuraram o efeito útil do trabalho em sua forma mais 
direta e imediata.

A classe que surgiu após a primitiva propriedade comunal tratou 
de defender seus interesses em antagonismo com as classes 
oprimidas. Em seu tempo, Engels percebeu que a ciência social da 
burguesia - a economia política clássica só se ocupa daquelas 
consequências sociais que constituem objetivo imediato dos atos 
realizados pelos homens na produção e na troca: obter lucro, não 
interessa como.

Seguindo à trilha de apreender o sentido ontológico do trabalho, 
segue-se a análise a partir das contribuições de Harry Braverman 
(1986). O autor também inicia sua análise a partir da comparação 
entre a atividade humana e demais animais. 

Entretanto, para o ser humano o que importa não é a semelhança, 
mas a diferença com o trabalho de outros animais. Nesse sentido, 
o homem distingue-se dos animais, por mais belas que sejam suas 
atividades, como, por exemplo, uma abelha e sua colmeia, porque 
o trabalho figura na mente do homem antes de transformá-lo em 
realidade. No fim aparece um trabalho que já estava na imaginação 
do trabalhador. O trabalho humano é consciente e proposital, ao 
passo que o trabalho dos animais é instintivo.

Para o autor, no trabalho humano o mecanismo regulador é o 
poder do pensamento conceitual, que tem origem no sistema 
nervoso central. A cultura humana é o resultado dessa capacidade 
de pensamento conceptual, que, por exemplo, nos macacos 
antropoides não ocorre, mesmo com nossas proximidades. Certos 
animais, como mostram alguns experimentos têm capacidade 
de aprender, porém, são incapazes de manipular representações 
simbólicas. Portanto, o trabalho como atividade proposital, 

SOBRE EVOLUÇÃO: O 
TRABALHO, O MACACO E O 
HOMEM 

[ LEITURA COMPLEMENTAR ]
ENGELS, Friedrich. (1896). Sobre o 
papel do trabalho na transformação 
do macaco em homem. In MARX, K.; 
ENGELS, F. Obras escolhidas. São Paulo: 
Alfa-Omega. Para Engels o trabalho é a 
condição básica e fundamental de toda 
vida humana. Descreve a constituição 
humana pelo trabalho no processo 
evolutivo.

ECONOMIA CLÁSSICA  

[ GLOSSÁRIO ]
Economia Clássica é o nome dado à 
primeira escola moderna de pensamento 
econômi-co. É geralmente aceito que 
o marco inaugural do pensamento 
econômico clássico seja a obra A Riqueza 
das Nações, do escocês Adam Smith. Seus 
conceitos giram em torno da noção básica 
de que os mercados tendem a encontrar 
um equilíbrio econômico a longo prazo, 
ajustando-se a determinadas mudanças no 
cenário econômico.

Principais economistas clássicos: 
Adam Smith, Jean-Baptiste Say, Thomas 
Malthus, David Ricardo, John Stuart Mill, 
Johann Heinrich von Thünen e Anne Robert 
Jacques Turgot.

HARRY BRAVERMAN  

[ QUEM? ]
Harry Braverman (1920— 1976) foi 
um escritor estadunidense alinhado ao 
pensamento anticapitalista. Sua obra mais 
conhecida é Trabalho e capital monopolista.

A obra: Trabalho e capital monopolista. 
A degradação do trabalho no século 
XX descreve as condições do trabalho 
industrial e traz minúcias sobre mecanismos 
de controle de trabalho que teriam como 
resultado uma constante degradação do 
trabalho durante o século XX.



orientado pela inteligência, é produto especial da espécie humana. 
A espécie humana, por sua vez, é produto especial desta forma 
de trabalho como muito bem descreve Engels (1876) anteriormente 
apresentado.

Nesse sentido, o trabalho ultrapassa a mera atividade instintiva e é 
visto como a força que criou a espécie humana e a força pela qual a 
humanidade criou o mundo como conhecemos. Pelo trabalho, em 
sociedade, o homem foi capaz de superar, os instintos o que não 
aconteceu com as outras espécies animais. Contudo, a unidade 
entre concepção e execução pode ser dissolvida considerando-se 
que uma ideia de alguém pode ser executada por outra pessoa.

Neste sentido, vale trazer o excerto de Marx muito conhecido e 
utilizado para apresentar o processo de trabalho em geral e o sentido 
ontológico do trabalho. O trabalho como um processo contínuo, 
dialético e necessário entre homem e natureza em qualquer modo 
societal.

Antes de tudo, o trabalho é um processo entre homem e 
natureza, um processo em que o homem, por sua própria 
ação, media, regula e controla seu metabolismo com a 
natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural como 
uma forma natural. Ele põe em movimento as forças naturais 
pertencentes à sua corporalidade, braços e pernas, cabeça 
e mãos, a fim de apropriar-se da matéria natural numa 
forma útil para a sua própria vida. Ao atuar, por meio deste 
movimento, sobre a natureza externa a ele e ao modificá-
la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. Ele 
desenvolve as potências nela adormecidas e sujeita o jogo 
de suas forças a seu próprio domínio. (...). Pressupomos o 
trabalho numa forma em que pertence exclusivamente ao 
homem. Uma aranha executa operações semelhantes às do 
tecelão, e a abelha envergonha mais de um arquiteto humano 
com a construção dos favos de suas colmeias. Mas o que 
distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor abelha é 
que ele construiu o favo em sua cabeça, antes de construir 
em cera. (MARX, 1983, p. 149-50).

Mészáros (2002) é outro autor que analisa o aspecto ontológico do 
trabalho e chama à atenção para o aspecto ontológico da relação 
homem natureza. Destaca que o projeto socialista deve estar atento 
a isto. O autor diz que:

Devemos estar conscientes das necessárias implicações 
de duas características definidoras inalteráveis: 1) os seres 
humanos são uma parte da natureza que deve satisfazer 
suas necessidades elementares por meio de um constante 
intercâmbio com a natureza – e 2) eles são constituídos de 
tal maneira que não podem sobreviver como indivíduos da 
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espécie a que pertencem (a única espécie “intervencionista” 
do mundo natural) num intercâmbio não – mediado com 
a natureza – como fazem os animais – regulado pelo 
comportamento instintivo diretamente determinado pela 
natureza, por mais complexo que seja esse comportamento 
instintivo dos animais (MÉSZÁROS, 2002, p. 212).

Mészáros (2002) chama atenção sobre o trabalho somente 
necessário para satisfazer as necessidades humanas que são 
históricas, fora disso serve para alimentar “apetites artificiais”, tão 
presente nas determinações de segunda ordem (do capital). O 
trabalho deve ser o suficiente para cumprir as funções mediadoras 
primárias da reprodução sociometabólica, numa base racionalmente 
constituída. Ainda segundo o autor isso seria possível em outra 
ordem social – o socialismo. Este requer a 

instituição de formas e estruturas de controle metabólico por 
meio das quais os indivíduos – empenhados no necessário 
intercâmbio de uns com os outros e com a natureza, em 
harmonia com as exigências das funções mediadoras 
primárias da existência humana – possam dar possibilidades 
da ‘reprodução ampliada (MÉSZÁROS, 2002, p.215).

Trabalho no modo capitalista de 
produção

Nas linhas anteriores se procurou falar um pouco acerca da 
ontologia do trabalho e o trabalho em geral. O desafio agora é o 
de compreendê-lo sob as relações capitalistas de produção e, 
indubitavelmente, Karl Marx é o autor que mais tempo dedicou a 
entender o processo de trabalho na sociedade capitalista. Mas, a 
própria compreensão do autor acerca do trabalho não é única em 
suas obras, nesse, sentido, serão apresentados alguns aspectos 
que se julgam relevantes para a compreensão do trabalho a partir 
da obra mais completa de Marx “O Capital”. Essa obra custou-
lhe muito trabalho e deve ser considerada como uma contribuição 
de sua militância à classe trabalhadora. O livro I foi publicado 
em 1867, porém Marx começa a trabalhar sobre a temática – a 
saber, crítica à economia política – já em 1844 quando lança os 
chamados Manuscritos (Marx, 1974). Nos Manuscritos já está 
esboçada a crítica ao capital e apresentado o projeto comunista. 
Marx faz crítica à filosofia alemã, à economia política inglesa e ao 
socialismo utópico. O resultado é a produção intelectual de sua 
teoria conhecida como materialismo histórico e dialético.

[ Outros pensadores, na perspectiva 
marxista também abordam o sentido 
ontológico do trabalho. Citei Marx e 
Engels por serem os autores matriciais. 
Lukacs, por exemplo, trabalha também 
nessa perspectiva. ]



Marx vai penetrando na compreensão da propriedade privada, 
assim como começa a estudar e fazer a crítica necessária aos 
pensadores que formulam as compreensões de mundo. É assim que 
vai fazer a crítica a Hegel que afirma “que a consciência determina 
o ser”.  Para isto, Marx vai estudar a constituição do tecido social a 
partir da economia, estuda os clássicos da economia política para 
entender a economia e fazer a crítica a Hegel.

Marx inicia a exposição da obra O Capital pela categoria 
“mercadoria”. Essa categoria é fundamental para a compreensão 
do trabalho no modo capitalista, uma vez que o trabalho se torna 
a única mercadoria que os que não têm propriedade de meios 
de produção dispõem para poder vender e produzir sua vida. A 
mercadoria, o mercado determina a produção da vida humana. As 
pessoas precisam produzir os meios necessários para satisfazer 
suas necessidades. Todas as necessidades, do estômago à fantasia, 
no dizer de Marx, e para isso precisam de meios de subsistência e 
para produzi-la necessitam de meios de produção.

Contudo, em sociedades mediadas pela propriedade privada 
dos meios de produção como a sociedade capitalista, não há 
propriedade para todos, não há espaço para todos, de tal maneira 
que é necessário eliminar o concorrente – daí a necessidade de ser 
competente. Para produzir a vida particular é necessário competir 
com o outro. Nessa perspectiva, o mercado é um jogo de vida e 
morte a todo o momento e o desempregado, por exemplo, é aquele 
que não consegue vender sua mercadoria – força de trabalho, mas 
tem que dar um jeito de sobreviver, caso contrário morre. Na ordem 
social do capital, o excluído é o que não está incluído na sociedade 
que vende e compra força de trabalho. Na sociedade mercantil, é 
preciso estar incluído no mercado. O mercado determina a vida. 
Percebe-se que Marx está refletindo acerca das condições sociais 
da existência humana.

Outro aspecto da análise de Marx é o do valor de uso, valor de 
troca e valor das mercadorias. No capitalismo riqueza é igual a 
mercadoria. Por exemplo: 1 casaco (que representa x horas de 
trabalho) equivale a 1 par de sapato (que também representa x horas 
de trabalho). Fora desta relação não há mercadoria, seria valor de 
uso. A relação de coisas é uma relação social. A troca tem por 
objetivo o valor de uso. O segredo do capital não está no valor de 
uso e, sim, na troca. Por isso se diz que a troca guarda o segredo do 
capital. Sendo que todo produto é resultado do trabalho. Trabalho 
humano indiferenciado. Portanto toda mercadoria é, na sua origem, 
natureza e trabalho.

[ Como visto anteriormente, o PROEJA 
é um programa que visa, via educação, 

oferecer subsídios para que muitas 
dessas pessoas vítimas do processo 

excludente do capitalismo possam 
acumular forças e ferramentas para 

produzir dignamente sua existência. ]
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O trabalho abstrato é a pedra angular para compreensão da crítica à 
economia política. O trabalho é a substância constituidora do valor. 
Sua grandeza é medida em tempo (horas, minutos). Nesse aspecto, 
não faz sentido falar de valor em relação ao trabalho útil (concreto), 
sua relação é com o trabalho abstrato. O valor de uma mercadoria 
é igual a quantidade de trabalho abstrato, socialmente necessário 
para produzi-la, tendo em vista o grau de desenvolvimento da força 
produtiva. O desenvolvimento da força produtiva produz cada vez 
mais valores de uso, diminuindo o valor das mercadorias, porque 
cada vez mais se produz mercadorias com quantidade menor de 
trabalho social necessário. Essa compreensão é fundamental para 
entender as discussões atuais acerca de tecnologia e do papel da 
educação frente às novas tecnologias.

Outras categorias apresentadas por Marx que tem a ver com 
o trabalho e o trabalhador é o caráter fetichista da mercadoria 
e o processo de reificação. O caráter fetichista surge da própria 
mercadoria. As mercadorias, que são coisas, parecem ter vida 
própria. As mercadorias, que são produtos das mãos humanas 
– trabalho abstrato e sem vida própria, acabam determinando 
a vida humana. Nesse sentido, o caráter fetichista só existe nas 
sociedades produtoras de mercadoria. No mundo das mercadorias, 
se produzem relações coisificadas entre pessoas e relações sociais 
entre coisas (mercadorias).

Para Marx, a simples compra e venda de mercadorias ou a troca 
de mercadorias, não produz mais-valia, no caso, a mais valia está 
diretamente relacionada à força de trabalho e de sua exploração. 
Por mais-valia entende-se o trabalho a mais, valor além do que 
a própria força de trabalho tem. O valor da força de trabalho é 
determinado pela quantidade de trabalho necessário para produzi-
la e reproduzi-la. A força de trabalho na sociedade mercantil é a 
única fonte que produz valor, que produz mercadoria; transfere o 
valor antigo para a nova mercadoria, consumindo o valor de uso 
dos meios de produção; é a única mercadoria que produz mais 
valor, que vai se transformar em capital.

Nesse sentido, a força de trabalho é a condição de produção e 
reprodução do capital. No capitalismo o que se torna mercadoria 
é a força de trabalho, diferentemente do escravismo, por exemplo, 
onde o próprio escravo era mercadoria. Decorre daí que algumas 
condições devem ser preenchidas para que a força de trabalho se 
torne uma mercadoria no sistema capitalista. Marx lembra que o 
trabalhador deve ser proprietário de sua força de trabalho e ser 
livre, também não ser possuidor de meios de produção. Portanto, o 

TRABALHO ABSTRATO 

[ SAIBA MAIS ]
Trabalho concreto e trabalho abstrato 
são conceitos utilizados por Marx 
para explicar como ocorre o trabalho 
na sociedade capitalista. O ‘trabalho 
abstrato’ não é simplesmente trabalho de 
indivíduos genéricos, é o trabalho alienado 
da sociedade burguesa. A alienação 
econômica do trabalhador assalariado 
consiste, substancialmente, em despossuí-
lo do controle do trabalho e do produto 
do trabalho. Assim, não é o trabalhador 
alienado quem usa os meios de produção, 
base material do capital; são os meios de 
produção, são as ‘coisas’, funcionando 
como capital, que usam o trabalhador, que 
mandam e exploram o trabalho assalariado.
Para saber mais acesse o dicionário de 
verbetes da Fundação Oswaldo Cruz, o link 
encontra-se nas Referências desse livro.

[ Valor de uso é entendido por 
Marx como toda riqueza produzida 
pelo trabalho para a satisfação das 
necessidades humanas.
Trabalho social necessário é somente 
o tempo necessário para produzir 
toda e qualquer riqueza sem que haja 
exploração de força de trabalho ]

REIFICAÇÃO

[ GLOSSÁRIO ]
Reificação (vem do alemão: Verdinglichung, 
literalmente: “transformar uma ideia em 
uma coisa” (do latim res: “coisa”; ou 
Versachlichung, literalmente “objetificação”) 
é uma operação mental que consiste em 
transformar conceitos abstratos em realidades 
concretas ou objetos. No marxismo, o 
conceito designa uma forma particular 
de alienação, característica do modo de 
produção capitalista. Implica a coisificação 
das relações sociais, de modo que a sua 
natureza é expressa através de relações 
entre objetos de troca (ver fetichismo da 
mercadoria). O conceito foi desenvolvido 
por Lukács e trabalhado também pelos 
integrantes da Escola de Frankfurt.



trabalhador é o produtor e vendedor de sua força de trabalho; ele é 
o responsável por sua manutenção e reprodução. Precisa estudar, 
se qualificar, caso contrário estará excluído. Não significa, contudo, 
que todos os que se qualificam terão boa sorte.

Contudo, força de trabalho por si só não é capital. Ela precisa se 
encontrar com os meios de produção. Mas, meios de produção 
e força de trabalho não são capital isoladamente, somente no 
processo de relação é que se produz o mais valor (lucro) que é 
extraído da força de trabalho ou capital variável.

[ Expressão usada por Marx em sua 
obra máxima intitulada O Capital, 

nota que a mercadoria (manufatura) 
quando finalizada, não mantinha o seu 
valor real de venda, que segundo ele 
era determinado pela quantidade de 
trabalho materializado no artigo, mas 

sim, que esta, por sua vez adquiria 
uma valoração de venda irreal e 

infundada, como se não fosse fruto do 
trabalho humano e nem pudesse ser 

mensurado, o que ele queria denunciar 
com isto é que a mercadoria parecia 
perder sua relação com o trabalho e 

ganhava vida própria. ]

Pode-se ilustrar com o seguinte exemplo: determinado capitalista 
foi ao mercado, comprou máquinas, matéria-prima, energia, 
instalações etc. entendido como capital constante equivalente a 12 
horas. Também comprou força de trabalho, entendido como capital 
variável, equivalente a 12 horas e pôs em funcionamento uma 
fábrica de cadeiras e no final obteve um excedente equivalente a 
10 horas. As cadeiras representavam 34 horas.

Ora, o capitalista foi ao mercado e comprou pelo seu valor o 
equivalente a 12 horas de capital constante, também comprou 12 
horas de força de trabalho (capital variável) e, no final tem um valor 
equivalente a 34 horas materializados nas cadeiras. Percebe-se que 
o capital variável produziu seu valor (12h.) e também a mais valia 
(10h.). Esse mais valor deve ser novamente investido no processo 
do capital para se afirmar como capital, num processo incessante 
e insaciável de produção e reprodução do capital.  Na produção 
capitalista temos dois os agentes ou proprietários: o proprietário 
dos meios de produção e o proprietário de força de trabalho sendo 
que meios de produção e força de trabalho são condições básicas 
para a produção da vida humana em qualquer forma social.
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No capitalismo, há uma cisão entre os meios de produção e força 
de trabalho e esta passa a ser trocada por um salário que deve ser 
o suficiente para que o dono da força de trabalho possa comprar 
seus meios de subsistência, para satisfazer suas necessidades e 
assim poder continuar a produzir e reproduzir a força de trabalho. 
Portanto, o trabalhador vende sua força de trabalho porque 
necessita para poder produzir e reproduzir sua vida. Essa relação 
se torna obrigatória porque se vive numa sociedade mercantil 
na qual o trabalhador não é dono de meios de produção. Nessa 
situação, a força de trabalho não é valor de uso para o trabalhador. 
O capitalista, por sua vez, compra força de trabalho para poder 
produzir. Ele possui meios de produção e precisa de força de 
trabalho. Nessas condições, é necessário realizar esta troca para 
reproduzir o capital.

A análise do valor da força de trabalho nos permite perceber que 
uma coisa é o que a força de trabalho produz e, outra coisa é o 
valor da força de trabalho. A diferença dessas duas grandezas é a 
mais-valia. Para a produção capitalista acontecer não basta apenas 
a compra de força de trabalho, são necessários também os meios 
de produção, para que se estabeleça uma relação orgânica entre 
ambos. Contudo, o encontro entre força de trabalho e meios de 
produção, cuja finalidade é produzir valores de uso, não tem em 
si a marca capitalista, uma vez que é condição sem a qual não é 
possível produzir a vida societal.

Mas a finalidade de Marx é explicitar amplamente o processo de 
trabalho. Em primeiro lugar, o processo de trabalho que produz valor 
de uso, trabalho útil concreto. O processo de trabalho é condição 
da produção da vida humana; em segundo lugar o processo de 
formação de valor, que além de produzir valores de uso, produz 
mercadoria, valores de troca, trabalho abstrato, isso já supõe a 
propriedade privada dos meios de produção e em terceiro lugar 
processo de valorização que é o movimento de valorização do 
valor, produção de mais-valia, trabalho produtivo de capital – típico 
da sociedade capitalista. No primeiro caso, processo de trabalho, 
não pode haver propriedade privada, a propriedade é comunal, sem 
classes, sem estado. O processo de produção do capital, terceiro 
caso, pressupõe os dois primeiros. A percepção desse processo 
se dá pela abstração, na empiria o que encontramos é trabalho 
concreto.

O grande desafio que temos hoje é o de fazer o que Marx fez 
em O Capital – uma análise primorosa do processo de trabalho – 
para entender como as alterações feitas no processo de trabalho, 



possibilitou à burguesia se apropriar melhor do capital. O capital 
procura de todas as formas diminuir o valor das mercadorias para 
poder diminuir o valor da força de trabalho, para isso o aumento 
da força produtiva do trabalho será decisiva. Os capitalistas que 
não conseguem competir neste processo de vida e morte vão à 
falência e os trabalhadores que não conseguem vender sua força 
de trabalho – mesmo sabendo que os que vendem sua força de 
trabalho são explorados – são dispensados, formando o grande 
número de desempregados, ou exército de reserva.

A exposição feita pretendeu oferecer elementos para discutir de 
modo mais apropriado a formação da força de trabalho mediado 
pelo modo capitalista de produção e, dessa forma, compreender 
melhor a formação profissional e a proposição da politecnia. No 
que tange ao significado do trabalho na forma social do capital, a 
análise feita nos permite afirmar que necessitamos compreender 
o ser social não numa forma social genérica, mas historicamente 
situada. Pensar o trabalho nos permite a utopia e nesse sentido, 
analisando como o trabalho acontece na sociedade capitalista 
e em seu sentido ontológico para um futuro diferente, Mészáros 
assim nos faz pensar:

Em relação a um futuro qualitativamente diferente, o que se 
tem de provar é que a ontologia do trabalho (historicamente 
constituída e ainda em andamento), em seu significado 
fundamental de agência e atividade da reprodução 
sociometabólica, pode se sustentar melhor, com um grau 
superior de produtividade, quando livre da camisa-de-
força do modo ampliado de extração do excedente do que 
quando seu movimento é restrito pelo imperativo perverso 
de acumulação do capital característico deste modo[...]. É a 
reconstituição, tanto do processo de trabalho quanto de sua 
força motriz social, o trabalho, com base em determinações 
consensuais/cooperativas internas e conscientemente 
adotadas (Mészáros, 2002, p. 201).

O exposto por Mészáros sinaliza que devemos pensar na formação 
PROEJA outros projetos de homem e sociedade, não mais 
fundados na lógica da produção do lucro, mas na lógica do trabalho 
e trabalhador emancipados, mesmo sabendo que se trata de um 
grande projeto a ser empreendido.

[ Normalmente nesse exército de 
reserva ou desempregados; esse 

público sobrante, chamados de 
excluídos estão aqueles(as) com menor 

grau de instrução ou pouca formação 
como trabalhador que muitas vezes 

forma o público atendido pelo PROEJA. 
Interessante observar que a estrutura 

socioeconômica perversa produz seres 
humanos destituídos de seus direitos e 
cobra que as instituições sociais, como 
a escola, se encarreguem de corrigir as 

suas mazelas. ]
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O trabalho como princípio 
educativo

O estudo apresentado acerca da categoria trabalho é de 
fundamental importância para se pensar o trabalho como princípio 
educativo que é tema relativo à formação profissional e politecnia. 
Diversos educadores têm defendido o trabalho como princípio 
educativo como eixo estruturador da educação em geral, bem 
como da educação profissional. Simultaneamente, temos autores 
que questionam essa possibilidade e até mesmo a centralidade do 
trabalho como fato social e como categoria analítica.

Entre os autores de maior expressão que defendem o trabalho 
como princípio educativo, temos Maria Laura P. Barbosa Franco, 
Acácia Z. Kuenzer, Marise Ramos, Demerval Saviani, entre outros. 
ClausOffe, André Gorz, Adam Schaff e J. Habermas questionam 
a centralidade do trabalho. Gaudêncio Frigotto; Ricardo Antunes; 
Paulo Sérgio Tumolo, entre outros, esboçam a crítica da crítica e 
procuram demonstrar que a classe trabalhadora tem como papel 
central no capitalismo não só a criação de valores de troca, mas 
fundamentalmente a produção de mais valia, de capital.

O trabalho submetido ao modo capitalista de produção é onde 
se assenta o ponto forte da crítica ao trabalho como princípio 
educativo. Trabalho como princípio educativo, que trabalho? No 
capitalismo, a dimensão destruidora do trabalho determina sua 
dimensão emancipadora. Portanto, a mesma crítica feita aos 
protagonistas da crise da sociedade do trabalho vale também aos 
que sem mais defendem o trabalho como princípio educativo. A 
defesa do trabalho como princípio educativo deve estar associado 
à crítica radical a este modelo de sociedade, caso contrário se pode 
incorrer em ingenuidades.

Lucília Machado (1989), no livro Politecnia, escola unitária e trabalho 
por sua vez procura entender o trabalho como princípio educativo, 
relacionando com a proposta de escola unitária e ensino politécnico. 
A autora recupera a educação como projeto de construção da 
hegemonia do proletariado. A proposta de escola unitária do 
trabalho (politécnica) tem sido alvo de grande controvérsia entre 
aqueles que pensam a educação na perspectiva do proletariado 
e a autora não se furta em participar desta polêmica.  A escola 
unitária somente é possível numa sociedade sem classes. Isso não 
significa que no interior do capitalismo não se discuta o assunto, ao 



contrário, a luta deve começar aqui. Afinal como pensar a educação 
na perspectiva de classe – dos trabalhadores?

A educação não pode ser isolada do processo histórico, da ordem 
societal e para fazer uma educação a serviço da classe trabalhadora 
é preciso relacioná-la a estratégia revolucionária da classe 
trabalhadora. Acerca dessa ideia, a autora enfatiza que Marx e Engels 
concebiam, por exemplo, as atividades de trabalho e educação 
como integrantes de um único processo, em que se articulava teoria 
e prática. Nesse sentido, uma educação politécnica contribuiria para 
atingir três objetivos: intensificação da produção social, a formação 
de homens plenamente desenvolvidos e a obtenção de poderosos 
meios de transformação da sociedade capitalista. Para Machado 
(1989), o trabalho é o princípio unitário da proposta socialista de 
unificação escolar e o ensino politécnico é a forma de contribuir para 
o desenvolvimento multilateral do indivíduo.

A segunda unidade objetivou esclarecer que a base material para 
se pensar a formação profissional e a politecnia é o trabalho. O 
trabalho por sua vez é realizado pelos homens em sociedades 
concretas e que em sociedades mediadas pela propriedade privada 
ele perde seu sentido ontológico de edificação de espécie humana 
para se tornar instrumento de acumulação de riquezas pelos 
detentores dos meios de produção. No caso, a reflexão sinalizou 
para a necessidade histórica que temos de libertar o trabalho e o seu 
sujeito – o homem de todas as formas de dominação e exploração.

PRINCÍPIO EDUCATIVO 

[ SAIBA MAIS ]
Segundo Maria Ciavatta, Princípios são 

leis ou fundamentos gerais de uma 
determinada racionalidade, dos quais 

derivam leis ou questões mais específicas. 
No caso do trabalho como princípio 

educativo, a afirmação remete à relação 
entre o trabalho e a educação, no qual se 

afirma o caráter formativo do trabalho e 
da educação como ação humanizadora 
por meio do desenvolvimento de todas 
as potencialidades do ser humano. Seu 

campo específico de discussão teórica é 
o materialismo histórico em que se parte 
do trabalho como produtor dos meios de 
vida, tanto nos aspectos materiais como 
culturais, ou seja, de conhecimento, de 

criação material e simbólica, e de formas 
de sociabilidade (Marx, 1979).

Para saber mais acesse o dicionário de 
verbetes da Fundação Oswaldo Cruz, o link 

encontra-se nas Referências desse livro.

CAPITALISMO E PRINCÍPIO 
EDUCATIVO

[ LEITURA COMPLEMENTAR ]
Ver o texto do autor: O significado do 

trabalho no capitalismo e o trabalho como 
princípio educativo: ensaio de análise 

crítica. In 24 R. A. DA ANPEd, 2001, 
Caxambu- MG. Neste texto, o autor analisa 

o trabalho no modo capitalista de produção 
e oferece pistas de como se pode 

trabalhar – se é possível a ideia de trabalho 
como princípio educativo nos projetos 

pedagógicos.



 

TRABALHO, 
POLITECNIA 
E PROEJA
A unidade terceira provoca a discussão em torno das possibilidades 
de se trabalhar com a ideia de formação omnilateral e politécnica na 
educação profissional, de modo especial no PROEJA numa sociedade 
em permanentes crises e contradições que a todo tempo demanda 
novas habilidades dos trabalhadores. Os autores escolhidos procuram 
demonstrar como, historicamente, na educação em geral e também na 
educação profissional e de jovens e adultos alguns educadores instigaram 
e instigam a busca por uma formação de caráter mais abrangente que às 
determinações advindas do mercado de trabalho. 

Marival Coan

FORMAÇÃO PROFISSIONAL E POLITECNIA      UNIDADE 3



EJA, trabalho e politecnia
O texto que tomaremos como roteiro é “EJA, Trabalho e Educação 
na Formação Profissional: possibilidades e limites”. Neste texto, as 
autoras discutem os caminhos difíceis e conturbados da Educação 
Profissional e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) ao longo 
das últimas décadas. Traz elementos para se pensar a ampliação 
do conceito de EJA a partir da V Conferência Internacional de 
Educação de Adultos - V Confintea, realizada em Hamburgo, na 
Alemanha, em 1997. 

O evento enfatiza a presença da relação educação e trabalho 
como elemento importante para a participação do sujeito no 
processo de produção de bens da sociedade. O artigo ajuda a 
discutir a articulação entre EJA, Trabalho e Educação, na formação 
profissional levantando as possibilidades de integração entre as 
áreas supracitadas problematizando os pontos de confluência 
entre as áreas e as possíveis dificuldades e possibilidades para 
consecução deste desafio, imprescindível para uma formação 
integral de sujeitos jovens e trabalhadores.

A unidade Trabalho, Politecnia e Proeja quer refletir aspectos 
importantes a serem considerados na educação de jovens e adultos. 

Orienta-se que para bom proveito 
dessa unidade se retomem os 

conceitos de educação omnilateral 
e politécnica expostos na primeira 

unidade, além do texto de Guadêncio 
Frigotto, intitulado Trabalho-

educação e tecnologia: Treinamento 
polivalente ou formação politécnica? 

Notadamente, o terceiro item “Da 
“unilateralidade-polivalente” à luta pela 

“omnilateralidade-politécnica”.
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Quer ajudar na reflexão de como o campo educacional pode pensar 
e atuar no atual contexto de desemprego ou de trabalho assalariado, 
autônomo que se realizam em condições precárias e até subumanas. 
Ao mesmo tempo, pensar possibilidades para se pensar outras 
formas de organização do trabalho e a sociabilidade humana como 
um todo. Também perceber como a prática educativa pode pensar 
e romper a lógica do mercado que demanda a “unilateralidade” do 
homem e a “polivalência” do trabalhador, e instaurar uma prática 
educativa que se coloque na dimensão da “omnilateralidade” do 
homem trabalhador, a qual requer uma formação politécnica.

Na introdução do texto “EJA, trabalho e educação na formação 
profissional: possibilidades e limites” de Eliane Dayse Pontes 
Furtado e Kátia Regina Rodrigues Lima (2010) as autoras enfatizam 
que o Brasil se destaca no cenário mundial, no tocante às 
desigualdades sociais como país com Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) classificado entre os mais baixos do mundo. Isso 
se deve à alta concentração de renda nas mãos de poucos, o que 
faz com que parcela significava da população fique desprovida 
de direitos sociais como o trabalho e educação. É esse público 
desprovido de seus direitos que forma o contingente de jovens e 
adultos objetos da EJA, o que faz com que a educação de jovens e 
adultos seja uma educação de classe.

Também se pode afirmar que a necessidade da Educação de Jovens 
Adultos no Brasil, em certa medida, é fruto da falta de uma efetiva 
política pública por parte dos governos que ao longo da história 
negligenciaram em relação à atenção que merecem aqueles que vão 
ficando à margem da história. O público que demanda pela EJA é 
formado em sua maioria por pessoas que não puderam permanecer 
na escola pela necessidade de trabalhar. Muitos tentaram retornar, 
mas, outra vez, viveram situações desfavoráveis, principalmente 
por não serem consideradas suas estratégias sociais e cognitivas 
de sobrevivência num mundo letrado. 

Por essa razão a LDB (BRASIL,1996), enfatiza a necessidade de um 
olhar diferenciado para esse público. Da mesma forma, a realização 
da V Conferência Internacional de Educação de Adultos-V Confintea, 
em Hamburgo, em 1997, trouxe outros desafios às práticas vigentes 
exigindo novos compromissos em favor do seu desenvolvimento. 
Defende um conceito ampliado de EJA, destacando a perspectiva da 
criação de uma sociedade justa e igualitária, instruída e comprometida 
com a justiça social, onde o direito à educação e o direito a aprender 
por toda a vida é mais do que nunca uma necessidade. A EJA é um 
direito e não uma concessão.



A conferência de Hamburgo ainda destaca a relação educação 
e trabalho, isto é, a integração entre qualificações técnicas e 
profissionais, como elemento importante para a participação do sujeito 
na produção de bens da sociedade, bem como, das necessidades 
individuais. O público da EJA não demanda qualquer educação, e 
sim aquela que lhe permita fazer uma reflexão mais profunda sobre 
o que significa uma educação integral da classe trabalhadora, no 
sentido da superação de um modelo socioeconômico excludente.

Acontece que no caso brasileiro esse público é significativo tendo 
em vista que se trata de cerca de 67 milhões de jovens e adultos 
que não concluíram os estudos no ensino fundamental ou ensino 
médio, o que mostra o tamanho do trabalho a ser feito.

No primeiro item intitulado Concepções e Reafirmação de Aspectos 
Negligenciados: educação unitária, trabalho como princípio 
educativo, politecnia ou educação tecnológica as autoras recorrem 
às contribuições de Gramsci por expressar uma concepção 
transformadora da escola. Para ele, a escola unitária possibilita 
a democratização do ensino. A escola unitária tem como tarefa 
inserir os jovens na atividade social, elevar o grau de maturidade e 
capacidade para a criação intelectual e prática, além da autonomia 
na orientação e na iniciativa.

A escola contribui para a superação da visão mítica de mundo, 
do senso comum formando o educando para assumir função 
dirigente ou de controle de quem dirige, fornecer uma cultura geral 
humanística e prepará-lo para atender a funções produtivas da 
sociedade moderna. Uma escola profissional apenas voltada aos 
interesses práticos imediatos não democratiza o ensino e apenas 
perpetua as desigualdades. 

A escola tem que estar vinculada ao trabalho como base formativa, 
tem que ser pública, ou seja, financiada pelo Estado para permitir 
que as camadas populares tenham acesso e para inseri-las no 
torvelinho da luta de classes moderna, retirando das famílias esse 
encargo. No caso a unificação escolar deve ser pensada para 
superar a dualidade de uma escola para os futuros dirigentes e 
outra para os futuros dirigidos. 

Consideramos que a educação, como fenômeno social, também 
só pode ser compreendida em sua inteireza, em sua essência, com 
suporte nas múltiplas determinações do concreto. Isso nos leva a 
analisá-la no contexto da sociedade que a engendra e a relacioná-
la à formação de um determinado ser social.

REFLITA SOBRE A PRÁTICA 

[ ATIVIDADE ]
Posto o que foi considerado nestes 

parágrafos, reflita como compreender a 
relação trabalho e educação?
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A relação trabalho e educação é posta pelas autoras como estratégia 
para o homem sair de sua unilateralidade, de sua singularidade 
e se elevar à condição de ser genérico, ou seja, é necessária a 
apropriação do patrimônio material e espiritual, acumulado 
historicamente pela humanidade em cada momento histórico.

Nesse sentido, homem, trabalho e educação devem estar muito 
unidos nesse processo. O homem para agir sobre a natureza pelo 
trabalho necessita da educação para desenvolver técnicas que 
melhor lhe permita produzir sua existência.

Contudo, a sociedade capitalista moderna na qual estamos inseridos 
necessita da escola justamente para formar trabalhadores que 
saibam trocar e vender no mercado e manusear máquinas que se 
tornam obsoletas com o ciclo de rotação do capital, demandando, 
assim, um papel para a educação, até então desconhecido nas 
demais formações sociais. A contradição capitalista referente 
à educação está configurada na ideia de que é preciso “educar” 
os trabalhadores para que possam operar a produção, mas é 
imprescindível impedir sua educação plena.

Isso tudo obstaculiza a efetivação da escola unitária, porém, o trabalho, 
prerrogativa humana, foi e continuará sendo o princípio educativo do 
sistema de ensino em seu conjunto, visto que o trabalho é, ao mesmo 
tempo, um dever e um direito fundamental à produção da vida humana. 

No bojo da defesa da educação unitária se identifica o ideal da 
politecnia, que diz respeito ao domínio dos fundamentos científicos 
das diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho 
produtivo moderno. Está relacionada aos fundamentos das 
diferentes modalidades de trabalho e tem como base determinados 
princípios, determinados fundamentos, que devem ser garantidos 
pela formação politécnica (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005).

Entende-se que essa seja a perspectiva da politecniano PROEJA 
e que tem como horizonte a superação da ruptura entre educação 
básica e técnica e a ideia de formação humana integral, em sua 
totalidade. A concepção de educação politécnica pode ser posta 
como educação tecnológica por exprimir uma concepção de 
educação voltada explicitamente para a superação da divisão social 
do trabalho determinada por uma sociedade cindida em classes 
(FRIGOTTO, 2005).  

O seguinte item que nos interessa apresentar do artigo é o terceiro, 
intitulado “Possibilidades e Desafios da Integração EJA, Trabalho 



e Educação, Formação Profissional” apresentado como um novo 
desafio no cenário educacional brasileiro. 

A apreensão desses conceitos requer a superação da análise 
aparente e a apreensão da realidade como totalidade histórica na 
qual se percebe a integração dos diferentes fatos da vida social. 
Este conhecimento parte das determinações imediatas e naturais 
para avançar a partir delas para o conhecimento da totalidade 
concreta enquanto reprodução em pensamento da realidade. 
Nessa perspectiva, o conceito de totalidade é uma importante 
chave interpretativa para a análise da sociedade e da integração 
entre EJA, Trabalho e Educação, e Formação Profissional.

A adoção de uma metodologia adequada se torna necessária 
na EJA, isso requer a adoção de um paradigma pedagógico que 
supere a Pedagogia das Competências — pedagogia oficial a partir 
do governo Fernando Henrique Cardoso — e de outra concepção 
curricular que integre formação geral, política e profissional.

Duarte (2003) destaca que a chamada 
Pedagogia das Competências 

integra ampla corrente educacional 
contemporânea — denominada por 

ele de pedagogias do “aprender a 
aprender”. São integrantes também 

desse grupo: o construtivismo, a Escola 
Nova, os estudos na linha do “professor 

reflexivo” etc, conforme o autor.

O paradigma da Pedagogia das Competências que norteia a atual 
política educacional e está subjacente nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais do ensino médio e da educação profissional é inadequado 
para a prática educativa em geral, bem como, na EJA por diversos 
motivos, eis alguns: 

• A Pedagogia das Competências, baseada no lema 
“aprender a aprender”, serve para a construção ideológica 
do que ficou conhecido como Sociedade do Conhecimento.

• No tocante ao currículo, enfatiza-se a necessidade de 
reorientação de uma prática pedagógica voltada para a 
transmissão de conteúdos disciplinares para uma prática 
ancorada na construção de competências, mais adequada 
à sociedade do conhecimento ou sociedade pós-industrial.

• Aposta no esvaziamento do papel da escola como 
instituição responsável pela elevação do patamar cultural 
dos trabalhadores e enfatizam sua responsabilidade 
na formação e desenvolvimento, no indivíduo, de 
competências e habilidades necessárias à sua adaptação 
numa sociedade regida pelo capital.

SOCIEDADE DO 
CONHECIMENTO 

[ GLOSSÁRIO ]
Sociedade do Conhecimento é 

um construto ideológico utilizado 
para edulcorar o capitalismo atual e 

escamotear as suas contradições. 
Nessa perspectiva, é difundida uma 
visão harmônica de sociedade e à 

escola não caberia mais a função de 
transmissão do conhecimento, mas 

o desenvolvimento de habilidades 
e competências, a formação de 

um indivíduo com a capacidade de 
adaptação a uma sociedade em 

constante transformação, dinâmica, 
leia-se a sociedade capitalista, e na 

qual, supostamente, o conhecimento 
e a informação foram universalizados.  

A educação é concebida como 
mecanismo superador dos problemas 

da sociedade.
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O grande desafio posto à educação profissional e ao PROEJA é 
a integração curricular para evitar a sobreposição de disciplinas 
relativas à formação geral e formação específica. Essa relação 
precisa entre formação geral e técnica deve se dar no processo de 
formação, sob os eixos do trabalho, da ciência e da cultura. Também 
deve problematizar os fenômenos; explicitar teorias e conceitos 
fundamentais para a compreensão do(s) objeto(s) estudado(s) nas 
múltiplas perspectivas em que foi problematizada e localizá-los nos 
respectivos campos da ciência (área do conhecimento, disciplinas 
científicas e/ou profissionais), identificando suas relações com 
outros conceitos do mesmo campo (disciplinaridade) e de campos 
distintos do saber (interdisciplinaridade); situar os conceitos 
como conhecimentos de formação geral e específica e organizar 
os componentes curriculares e as práticas pedagógicas, visando 
corresponder, nas escolhas, nas relações e nas realizações, 
ao pressuposto da totalidade do real como síntese de múltiplas 
determinações, conforme sinaliza Ramos (2001).

Para efetivação dessa compreensão é necessário que se crie um 
ambiente escolar favorável às reflexões que tal tarefa exige. Um 
ambiente educacional onde haja compromisso com a transformação 
dessa sociedade desigual em que vivemos e a utopia numa escola 
vinculada ao mundo do trabalho, numa perspectiva radicalmente 
democrática e de justiça social, conforme documento base PROEJA 
de 2007.

A instituição do PROEJA mediante o Decreto no. 5.840/2006, 
sinaliza nessa direção. Está posta a necessidade da integração 
entre ciência, técnica, tecnologia, humanismo e cultura geral. Isso 
exige novas posturas por parte de quem se coloca na tarefa de 
formar jovens e adultos trabalhadores.

Os professores precisam ser qualificados, através de cursos de 
extensão e especialização, articulação com os Programas de pós-
graduação para formação em nível de Mestrado e Doutorado, 
constituição de grupos de pesquisa nas instituições de formação 
profissional, produção de material didático, enfim, de ações que 
demandam o envolvimento de diferentes esferas governamentais 
e o compromisso de construir uma escola visceralmente vinculada 
ao mundo do trabalho. 

Para dar cabo a essa tarefa, com certeza o debate acerca do trabalho 
enquanto constituidor da sociedade dos homens precisa estar 
claro. Ele é o principio educativo que aponta para a necessidade da 
emancipação. Por outro lado, o PROEJA é efetivado por um conjunto 



de entes, como o Sistema S que é dominado por empresários cuja 
compreensão de formação dos trabalhadores se funda na regulação 
posta pelo mercado, para atender às necessidades imediatas. 

Apesar das dificuldades, se têm as possibilidades da realização 
de uma educação de jovens e adultos edificados sobre outros 
patamares que os historicamente realizados. Nesse sentido, o 
PROEJA abre uma série de possibilidades e se torna imprescindível 
que se enfrentem as possíveis dificuldades e se construam 
possibilidades para consecução deste desafio, que visa a melhoria 
da formação humana no sentido de uma formação integral de 
sujeitos jovens e adultos trabalhadores. 

Mesmo que na modalidade de EJA ainda existam demandas 
imediatas e aligeiradas e um relativo caráter instrumental e 
reparador apenas com o fito de elevar o nível de escolarização 
básica da população e de certificação, bem como a manutenção 
da dualidade, como expressão do quadro de desigualdades 
socioeconômicas que caracteriza o país, o Proeja apresenta, no 
entanto, uma possibilidade inovadora e desafiadora, o que poderá 
representar a criação de um novo paradigma no campo educacional, 
mediante a oferta de ensino fundamental e médio integrado à 
educação profissional para a população jovem e adulta desse país.

Essa terceira unidade discutiu a ideia de formação omnilateral 
e politécnica na educação profissional, de modo especial no 
PROEJA numa sociedade em permanentes crises e contradições 
que a todo tempo demanda novas habilidades, competências e 
desafios dos trabalhadores. A partir dos autores escolhidos você 
verificou como, historicamente, na educação em geral e também 
na educação profissional e de jovens e adultos, alguns educadores 
abordam a busca por uma formação de caráter mais abrangente em 
contraposição às determinações advindas do mercado de trabalho. 
Além disso, você aprendeu as abordagens em torno da educação 
de jovens e adultos e descobriu que o PROEJA é uma porta para 
a efetivação da bandeira histórica da luta pela educação pública, 
gratuita, laica e para todos que integre a EJA, Trabalho e Educação 
e Formação Profissional. 



 

LEGISLAÇÃO 
E LUTA 
POLÍTICA 
Esta última unidade objetiva mostrar como a luta levada a cabo por 
alguns educadores fez com que parte de seus anseios relativos a uma 
formação de cunho omnilateral fosse concretizado na legislação pertinente 
a formação profissional. Contudo, é sabido que há fortes embates políticos 
no seio do Conselho Nacional de Educação (CNE) de tal forma que as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio são diferentes das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio.  Faz-se, nesta unidade, uma reflexão de como pode se levar 
adiante a luta por uma educação emancipatória, bem como alguns passos 
que devem ser dados nessa direção.

Marival Coan

FORMAÇÃO PROFISSIONAL E POLITECNIA      UNIDADE 4



Aspectos da atual legislação
 Recentemente, em 2012, foi aprovada a Resolução CNE/
CEB 6/2012, que definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Em seu Art. 2º está 
expresso que a Educação Profissional e Tecnológica, nos termos 
da Lei nº 9.394/96 (LDB), alterada pela Lei nº 11.741/2008, abrange 
os cursos de: I - formação inicial e continuada ou qualificação 
profissional; II - Educação Profissional Técnica de Nível Médio; e, 
III - Educação Profissional Tecnológica, de graduação e de pós-
graduação. No tocante à Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio, a mesma deve ser articulada com o Ensino Médio e suas 
diferentes modalidades, incluindo a Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), e com as dimensões do trabalho, da tecnologia, da ciência e 
da cultura.

Além disso, a Educação Profissional Técnica de Nível Médio têm 
por finalidade proporcionar ao estudante conhecimentos, saberes 
e competências profissionais necessários ao exercício profissional 
e da cidadania, com base nos fundamentos científico-tecnológicos, 
sócio-históricos e culturais. O Art. 6º fala dos princípios da 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio e reza que, além de 

Orienta-se que para bom proveito 
dessa unidade se retomem os 

conceitos de educação omnilateral 
e politécnica expostos na primeira 

unidade, além do texto de Guadêncio 
Frigotto, intitulado Trabalho-

educação e tecnologia: Treinamento 
polivalente ou formação politécnica? 

Notadamente, o terceiro item “Da 
“unilateralidade-polivalente” à luta pela 

“omnilateralidade-politécnica”.
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preparar para o exercício das profissões técnicas, deve também 
visar à formação integral do estudante, bem como, salienta que o 
trabalho deve ser assumido como princípio educativo, tendo sua 
integração com a ciência, a tecnologia e a cultura como base da 
proposta político- pedagógica e do desenvolvimento curricular. 
Ou seja, a resolução abre possibilidades do debate em torno dos 
conceitos de politecnia e formação integral dos estudantes para 
agir politicamente intervindo na realidade.

Outro aspecto a ser considerado é o artigo 6º da resolução que 
fala dos princípios da Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio.  O item XIII fala da autonomia da instituição educacional 
na concepção, elaboração, execução, avaliação e revisão do seu 
projeto político-pedagógico. Ou seja, a instituição educacional tem 
autonomia para construir seu projeto político pedagógico e nele 
postular uma educação que vá para além dos interesses imediatos 
do mercado e sinalize a construção de outros projetos societários.

Muito embora a Resolução CNE/CEB 6/2012 tenha ficado aquém 
do que disputavam os educadores articulados em torno da ideia de 
formação omnilateral e politécnica, estão postas algumas brechas 
para se avançar numa formação profissional pautada no conceito 
de politecnia.

Vale lembrar que por ocasião da discussão acerca da atualização 
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio intenso debate foi travado, sendo que a 
resolução aprovada não contempla a vontade dos vários grupos 
que discutiram essas diretrizes. Um dos grupos que promoveram 
debates e audiências públicas tinha claro em seus documentos 
a necessidade de trabalhar a ideia de currículo integrado que 
expressa a concepção de formação humana, com base na 
integração de todas as dimensões da vida no processo educativo, 
visando à formação omnilateral dos sujeitos. Essas dimensões são 
o trabalho compreendido como realização humana inerente ao ser 
(sentido ontológico) e como prática econômica (sentido histórico 
associado ao modo de produção). A ciência compreendida como 
os conhecimentos produzidos pela humanidade que possibilita 
o contraditório avanço das forças produtivas; e a cultura, que 
corresponde aos valores éticos e estéticos que orientam as normas 
de conduta de uma sociedade.

Ainda no tocante aos aspectos da atual legislação, recorda-se a 
necessidade de sempre se ter presente o Decreto 5840/2006 e os 
documentos base de orientação do PROEJA. Esses documentos 

 [ LEITURA COMPLEMENTAR ]
Para saber mais acerca do documento 
base produzido, consultar: Diretrizes 
curriculares nacionais para a educação 
profissional técnica de nível médio em 
debate - texto para discussão. O link para 
o documento encontra-se nas Referências 
desse livro.



trazem elementos importantes para quem pensa a educação de 
modo crítico e utópico em relação ao seu papel social. O documento 
base do Proeja para o ensino médio preconiza a necessidade de se 
pensar a formação em seu sentido integral. 

Assim, uma das finalidades mais significativas dos cursos 
técnicos integrados no âmbito de uma política educacional 
pública deve ser a capacidade de proporcionar educação 
básica sólida, em vínculo estreito com a formação 
profissional, ou seja, a formação integral do educando. A 
formação assim pensada contribui para a integração social 
do educando, o que compreende o mundo do trabalho sem 
resumir-se a ele, assim como compreende a continuidade de 
estudos (BRASIL, 2007, p. 35).

Luta política

Podemos dizer que a educação integral e integrada tanto no 
ensino médio, assim como no Programa Nacional de Integração 
da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade 
de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, no momento atual, 
é mais um desejo que uma realização. Estamos na travessia para 
a possibilidade da educação politécnica, contudo temos muitas 
dificuldades conceptuais e limites estruturais. Marise Ramos (2011) 
entende que ainda que sejamos levados a compreender o ensino 
médio integrado à educação profissional como uma forma de 
relacionar processos educativos com finalidades próprias em um 
mesmo currículo, deve-se entender essa integração como algo mais 
amplo. O primeiro sentido a ser atribuído à integração expressa uma 
concepção de formação humana que preconiza a integração de 
todas as dimensões da vida – o trabalho, a ciência e a cultura – no 
processo formativo. Tal concepção pode orientar tanto a educação 
geral quanto a profissional, independentemente da forma como 
são ofertadas. O horizonte da formação, nessa perspectiva, é a 
formação politécnica e omnilateral dos trabalhadores e teria como 
propósito fundamental proporcionar-lhes a compreensão das 
relações sociais de produção e do processo histórico e contraditório 
de desenvolvimento das forças produtivas.
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Sob essa concepção afirma-se o trabalho como princípio educativo 
ou, em outras palavras, como o fundamento de concepção 
epistemológica e pedagógica que visa a proporcionar aos sujeitos 
a compreensão do processo histórico de produção científica, 
tecnológica e cultural dos grupos sociais, considerada como 
conhecimentos desenvolvidos e apropriados socialmente, para a 
transformação das condições naturais da vida e para a ampliação 
das capacidades, das potencialidades e dos sentidos humanos. 
Ao mesmo tempo, é pela apreensão dos conteúdos históricos do 
trabalho, determinados pelo modo de produção no qual este se 
realiza, que se pode compreender as relações sociais e, no interior 
dessas, as condições de exploração do trabalho humano.

A educação integrada – aquela que integra trabalho, ciência e cultura 
– tendo o trabalho como princípio educativo não é, necessariamente, 
profissionalizante. Essa finalidade se impõe na educação brasileira, 
especialmente no ensino médio, e Proeja por, pelo menos, três 
razões: de caráter econômico; culturais/subjetivas (a escola e o 
ensino técnico se constituem em mediações fundamentais para 
os jovens oriundos da classe trabalhadora na construção de seus 
projetos de vida e na busca de autonomia, sendo o trabalho um meio 
de realização no presente e de perspectivas futuras, dentre essas 
o prosseguimento de estudos em nível superior); e face ao caráter 
dual da educação brasileira e à correspondente desvalorização 
da cultura do trabalho pelas elites e pelos segmentos médios 
da sociedade, tornando a escola refratária a essa cultura e suas 
práticas.

Assim, uma política consistente de profissionalização no ensino 
médio, dadas as outras razões e condicionada à concepção de 
integração entre trabalho, ciência e cultura, pode ser a travessia 
para a organização da educação brasileira com base no projeto de 
escola unitária, tendo o trabalho como princípio educativo.

Ainda que conceptualmente a política caminhe no sentido do ensino 
médio e Proeja integrado, permanecem contradições na existência 
de diferentes programas que podem ou não estar convergindo numa 
mesma direção. Por outro lado, a efetividade do investimento financeiro 
depende tanto da eficácia administrativa dos sistemas envolvidos, 
quanto da capacidade de o governo federal obter hegemonia de seu 
pensamento. E este, por sua vez, ainda que manifeste no conteúdo 
dos documentos oficiais um compromisso com a classe trabalhadora, 
deixa transparecer, os interesses do capital. Captar essas contradições 
nos subsidia para disputar essa mesma política.



Os limites abordados são, ao mesmo tempo, de natureza estrutural 
e conceptual. Do ponto de vista prático, convergente, por sua vez, 
com a análise anterior, os educadores brasileiros do ensino médio 
e da educação profissional, assim como a própria sociedade em 
geral, não incorporaram como sua a concepção de ensino médio 
integrado na perspectiva da formação omnilateral e politécnica. 
Ao contrário, predomina, ainda, uma visão retrógrada vinculada ao 
ensino médio profissionalizante e compensatória ou, ao contrário, 
a defesa de um ensino médio propedêutico e da profissionalização 
como processo específico e independente.

Fundamentos epistemológicos 

Com as novas configurações do mundo do trabalho e os debates 
em bases teórico-metodológicas críticas que defendem uma 
educação científico-tecnológica sem vínculos estritos à lógica do 
mercado, ascenderam as reflexões que pensam a educação numa 
perspectiva da formação integral da pessoa humana, trazendo à 
tona, por exemplo, os conceitos de politecnia e de omnilateralidade 
nas construções curriculares.

Tal reflexão apresenta novas perspectivas e não busca apenas 
compreender e adequar os indivíduos à sociedade atual, marcada 
pela divisão do trabalho, cujo papel básico da educação tradicional 
tem sido o de promover uma formação do homem unilateral. Ou 
seja, conforme destaca Gonzales (1990, p. 37), “a redução do 
homem, pela divisão do trabalho, a um ser alienado, dependente, 
executor de uma atividade produtiva repetitiva e voltada para a 
satisfação de necessidades imediatas”.

Nesse contexto, entende-se que a educação deve ser vista para além 
das demandas estritas do mercado de trabalho. Daí a relevância da 
presente unidade curricular Formação profissional e Politecnia em 
indicar, a partir das considerações apresentadas ao longo desse 
texto, uma concepção de formação acadêmica e profissional que 
incorpore os conceitos de politecnia e omnilateralidade (formação 
ampliada e crítica) na perspectiva de uma educação que, diante das 
ambíguas orientações do Estado, ora apontando para o alinhamento 
ao mercado, ora apontando (timidamente) para além da lógica do 
mercado, promova a formação do homem como resultado de um 
processo histórico pleno.

Por isso, ao longo do texto procurou-se desenvolver uma reflexão 
acerca da formação profissional centrada nos conceitos de 
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politecnia e de omnilateralidade, de maneira que esses conceitos, 
articulados entre si, constituem os construtos epistemológico-
políticos que exigem uma realização de formação do homem para 
trabalhar com a Educação Tecnológica, para além da lógica do 
mercado, mesmo sob a sociabilidade do capital.

É sabido que o mercado frequentemente reclama a falta de 
profissionais qualificados/competentes, muitas vezes confundindo 
qualificação e competência e, noutras vezes, colocando os dois 
conceitos como complementares entre si. Mas a formação 
profissional, quando centrada nos pressupostos da politecnia e a 
omnilateralidade, não garante a competência no sentido estreito 
da formatação do trabalhador, conforme os padrões, pacotes e/ou 
modelos tecnológicos requeridos pelas empresas comprometidas 
com a valorização do valor (capital) e, portanto, imanentemente (re)
produtoras da unilateralidade no tocante à qualificação-competência 
articulada no contexto da atual sociabilidade do capital.



Kuenzer(2001, p.8) destaca que

[...] as mudanças ocorridas no mundo do trabalho a partir 
dos anos 90, com a globalização da economia, com a 
reestruturação produtiva e com as novas formas de relação 
entre o Estado e sociedade civil a partir do neoliberalismo [...] 
(KUENZER, 2001, p.8).

Com isso, mudam radicalmente as demandas de disciplinamento, 
e em decorrência, as demandas que o capitalismo faz à escola. A 
autora ainda apresenta a seguinte reflexão:

[...] quanto mais se simplificam as tarefas, mais se exige 
conhecimento do trabalhador, e em decorrência, ampliação 
de sua escolaridade, a par de processos permanentes de 
educação continuada (KUENZER, 2001, p.8).

Dito isto, declara-se que a formação cogitada não abdica da ideia 
das condições plenas de realização, pelo profissional, de um trabalho 
científico-tecnológico demarcado (porém, com bases científico-
tecnológicas universais). No entanto, há de considerar-se a sua 
inserção na sociedade enquanto ser social e não reduzido a simples 
questão do trato da tecnologia, relacionado a uma competência 
específico-passageira no movimento da produção da existência e 
da valorização do valor na atual sociabilidade do capital.

Nesse sentido, destaca-se que não se está fazendo qualquer apologia 
a um possível receituário que o egresso de um curso de educação 
profissional e tecnológica, ao se formar, leve consigo para a atividade 
do trabalho, visto como um possível conjunto de contas que o oriente, 
a partir dessa etapa, a agir como uma outra máquina ou equipamento 
do ambiente ao qual se insere, mediante uma rotina previamente 
programada e possível de ser alterada a qualquer momento. Pelo 
contrário, os pressupostos da politecnia e da omnilateralidade 
implicam uma formação necessariamente para além de qualquer 
receituário e de qualquer treinamento que, apesar das aparências, 
mantêm o trabalhador desqualificado científico-tecnologicamente e, 
portanto, com uma educação científico-tecnológica precária.

A contradição do modo capitalista de produção aparece de modo 
evidente quando se trata da formação científico-tecnológica: ao 
mesmo tempo em que o mercado exige profissionais prontos 
para a realização imediata de tarefas próprias dos últimos pacotes 
científico-tecnológicos (via de regra, unilaterais), não qualifica 
os mesmos para uma apropriação científico-tecnológica que 
ultrapasse uma competência específico-passageira no movimento 
da valorização do valor.
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No tocante a essas questões, Kuenzer (2001, p.9) desenvolve o 
seguinte raciocínio:

A mudança da base eletromecânica para a base 
microeletrônica, ou seja, dos procedimentos rígidos para os 
flexíveis, que atinge todos os setores da vida social e produtiva 
nas últimas décadas, passa a exigir o desenvolvimento 
de habilidades cognitivas e comportamentais, tais como 
análise, síntese, estabelecimento de relações, rapidez de 
respostas e criatividade em face de situações desconhecidas, 
comunicação clara e precisa, interpretação e uso de diferentes 
formas de linguagem, capacidade para trabalhar em grupo, 
gerenciar processos, eleger prioridades, criticar respostas, 
avaliar procedimentos, resistir a pressões, enfrentar mudanças 
permanentes, aliar raciocínio lógico-formal à intuição criadora, 
estudar continuamente, e assim por diante.

A sociedade capitalista no atual estágio de desenvolvimento segue 
com suas contradições e, como interpreta Saviani (2003, p.134), 
“revoluciona constantemente as técnicas de produção e incorpora 
os conhecimentos como força produtiva”. Assim, quanto mais 
o capital se apropria da ciência e a domina dentro de sua lógica 
de acumulação, mais necessidade sente do trabalho científico e 
tecnologicamente qualificado, estabelecendo uma situação de 
dualidade e crise entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, 
porque é exigido do trabalhador um conjunto de conhecimentos 
científicos e tecnológicos para a compreensão, cada vez maior, do 
processo tecnológico.

Isso tudo faz com que se exijam sempre mais atribuições da educação 
escolar e se passa a atribuir à mesma a capacidade de gestionar e 
superar a defasagem existente entre as atividades produtivas e a 
formação teórica dos homens na sociedade capitalista. Também 
se pode afirmar que, embora o Estado brasileiro por vezes sinalize 
a Educação Profissional e Tecnológica para além dos critérios do 
mercado, muito pouco tem feito no sentido de configurar uma 
legislação que aponte para uma educação científico-tecnológica que 
incorpore os conceitos de politecnia e de omnilateralidade com vigor.

Pode-se afirmar que o discurso por uma educação científico-
tecnológica para além dos estritos interesses do mercado não passa 
de retórica na voz dos dirigentes do estado brasileiro. Mesmo assim 
reitera-se a necessidade de se pensar a formação profissional por 
outras linhas que as exigidas pelo mercado e contemplada pelo 
Estado brasileiro para que possa ser vetor de uma concepção 
pedagógica que possibilite interagir com o perfil de formação 
acadêmica dos atuais e futuros partícipes da Educação profissional 
e tecnológica numa visão ampla de educação e formação.



O assunto em tela nesse livro de pensar a formação profissional a 
partir de uma visão politécnica nos remete, como vimos ao longo do 
texto, a toda uma luta histórica que vem sendo feita por teóricos e 
militantes articulados, à utopia revolucionária de ver o trabalho – e seu 
sujeito: o trabalhador liberto de toda forma de exploração e dominação. 
Particularmente no Brasil pode-se enfatizar o contexto das décadas 
de 1980-1990 quando significativo grupo de intelectuais e militantes 
puseram como tarefa histórica democratizar o país, sendo a educação 
um dos espaços para essa luta. Pode-se lembrar, no campo das 
ciências sociais, o papel de Florestan Fernandes que produziu uma 
série de ensaios que procuravam responder ao clima político do final 
dos anos 60 que prolongaram e aprofundaram a crise provocada pelo 
Golpe de 64. A grande inquietação do autor repousa sobre o papel 
dos intelectuais radicais ante sua derrota e expurgo sofrido pelo 
referido golpe. Diante de um quadro de adversidades, a questão posta 
pelo autor aos intelectuais era a seguinte: “cruzar os braços ou aceitar 
o bom combate, dizendo bem alto quais os laços que nos ligam à 
atividade permanente do pensamento criador e à luta pela revolução 
democrática no Brasil?” (FERNANDES, 1980, p. 123).
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Parece que o mesmo dilema de Fernandes – cruzar os braços 
ou aceitar o bom combate - está posto à geração presente, que 
após passar pelo processo de redemocratização do país, bem 
como, pelo turbilhão do final dos anos 80 (que levou à derrocada 
algumas das precárias experiências de socialismo) está vendo o 
modo capitalista de produção expandir-se em seu mundo infindo 
de mercadorias semelhante à geração do autor. Ou seja: ou a 
classe trabalhadora assume como sua a tarefa histórica de pôr 
abaixo o modo capitalista de produção ou verá, como muito bem 
lembra Mészáros (2002), a ampliação da ordem sociometabólica 
incontrolável do capital ruir de uma vez por todas a possibilidade 
da vida humana na terra, visto que a crise estrutural do capital não 
poupará nada do que for necessário para sua autoexpansão, nem 
a natureza, nem mesmo as pessoas.

Entende-se que a formação profissional deve encarar esse debate, 
muito mais que somente realizar o que os ideólogos do capital 
prescrevem como tarefa destinada à educação profissional, a saber: 
formar e qualificar para atender as demandas do mercado, realizar a 
crítica radical ao modo capitalista de produção e aos problemas dele 
decorrentes, como, por exemplo, o desemprego. Nesse sentido, os 
postuladores da teoria do capital humano, ante o fenômeno estrutural 
do desemprego vão sustentar a tese de que uma sólida educação 
profissional é o suficiente para se recolocar no mercado. Procuram, 
com isso, convencer as pessoas de que seja possível corrigir as 
disfunções do sistema capitalista mediante a ação individual.

Entende-se que não se deve recuar diante dos papeis e 
responsabilidades históricas que o campo educacional tem. Se com 
muita luta conseguiu-se chegar aonde se chegou, com mais afinco 
ainda se deve enfrentar o atual quadro e continuar defendendo 
uma formação integral, o mais plena possível dos indivíduos. Isso 
requer tomada de decisão e opção política de rompimento com o 
papel historicamente conferido à formação profissional de atender 
os desvalidos da sorte. Para isso, é preciso que todas as pessoas 
comprometidas com a formação profissional assumam como sua 
tarefa a construção de referenciais e práticas pautados nos princípios 
da omnilateralidade e politecnia e lutar para que a ação repressora 
do conservadorismo não sufoque as iniciativas emancipatórias.

O que está sendo sinalizado é a necessidade de se trabalhar o espaço 
educacional como um espaço de estudo da realidade concreta 
e ao mesmo tempo discutir as possibilidades revolucionárias. A 
educação não deve estar dissociada da realidade, como se fosse 
um organismo independente, sem vinculações históricas tal como 



já pensava Saviani (2000), na proposição da pedagogia histórico-
crítica que debate as possibilidades de a educação contribuir para 
a superação da ordem capitalista e as possibilidades da construção 
do socialismo.

A pedagogia histórico-crítica é crítica sem ser reprodutivista. A 
visão crítico-reprodutivista deu uma grande contribuição ao fazer 
a crítica ao regime autoritário e à pedagogia tecnicista, no entanto, 
não foi capaz de apresentar propostas práticas de intervenção na 
realidade. Isso significa que a mesma ficou no fazer a crítica ao 
existente; explicar os mecanismos do existente, sem apresentar 
propostas de ruptura.

A expressão Pedagogia histórico crítica é o empenho em 
compreender a questão educacional a partir do desenvolvimento 
histórico objetivo, ou seja, a compreensão da história a partir 
do desenvolvimento material, da determinação das condições 
materiais da existência humana. Saviani e o grupo dos pioneiros 
do doutorado da PUC-SP estão preocupados em perceber como 
a educação pode contribuir no processo revolucionário, fazer a 
crítica ao sistema do capital.

O autor analisa o processo histórico da produção humana, 
relacionando à educação com este processo e conclui dizendo 
que, numa sociedade dividida em classes com interesses opostos, 
a instrução generalizada da população contraria os interesses 
de estratificação, dado que a educação é um meio de produção 
e a classe dominante não quer vê-la distribuída a todos. Por 
isso a desescolarização, a desvalorização da educação para 
todos. Contudo, o autor entende que o trabalho escolar pode ser 
articulado com a superação da sociedade vigente em direção a uma 
sociedade sem classes, uma sociedade socialista. É dessa forma 
que se articula a concepção política socialista com a concepção 
pedagógica histórico-crítica, ambas fundadas no mesmo conceito 
geral de realidade, que envolve a compreensão da realidade 
humana como sendo construída pelos próprios homens, a partir 
do processo de trabalho, quer dizer, da produção das condições 
materiais ao longo do tempo.

O pensamento político de Saviani encontra eco no trabalho realizado 
por Lucília Machado (1989), que reforça a proposta de unificação 
escolar. A proposta de escola unitária do trabalho na concepção 
socialista de educação tem por objetivo central o desenvolvimento 
multilateral do indivíduo. Escola única, porque, sob a hegemonia do 
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proletariado, o socialismo pretende realizar a emancipação geral; 
e do trabalho, porque é ele que lhe dá o conteúdo da unificação 
educacional. O ensino politécnico é definido como o meio adequado 
para a operacionalização deste princípio educativo. A unificação 
escolar só é possível à medida que forem eliminadas as condições 
geradoras da diferenciação e da desigualdade social. Para isso, 
primeiro passa-se pelas escolas de classe (proletária) para atingir a 
escola unificada, sem classes.

No processo de luta revolucionária, é preciso que a escola vá 
tomando feições novas, como parte do processo mais amplo de 
renovação cultural e moral, como também do desenvolvimento da 
vontade coletiva.

O trabalho de Machado (1989) pretende contribuir para a 
compreensão das transformações contemporâneas na instituição 
escolar, assim como fornecer subsídios para a discussão das 
reformas educacionais e de propostas alternativas; também procura 
recuperar a herança do pensamento socialista. Afinal, como pensar 
e educação a partir dos interesses da classe trabalhadora?

De certa forma essa reflexões feitas por Machado (1989) e outros 
pensadores da educação brasileira estão postas na legislação e 
documentação pertinente ao PROEJA. Contudo, há um longo 
caminho a ser percorrido no sentido de essas reflexões serem 
apropriadas pelos educadores e educandos e colocadas em ação 
no planejamento e execução do Programa.

Ainda para contribuir na perspectiva de se pensar a educação 
e a formação profissional a serviço da luta emancipatória dos 
trabalhadores, Tonet (2003) em A educação numa encruzilhada, 
aborda as possibilidades de se pensar a educação com a superação 
radical do capitalismo, propõe pensar a educação na sociedade 
brasileira a partir de sua constituição e da sua articulação com 
a crise do mundo atual. As perguntas que Tonet (2003) procura 
responder poderiam ser assim formuladas: de que modo a educação 
é afetada por esta crise estrutural? Como conduzir a educação de 
modo a que ela contribua para a superação desta ordem social? 
Isto é possível? Em que medida?

A resposta dos teóricos da educação de perfil mais conservador 
vai na perspectiva de se apontar novas leis, novas políticas 
educacionais, entre outras ações, para formar os indivíduos para 
que esses possam enfrentar esta nova situação. Apontam para o 



esforço pessoal, para a busca de parcerias, considerando que a 
crise é passageira.

Por outro lado, para os teóricos de um perfil mais progressista, 
a responsabilidade da atual crise deve-se à adoção de políticas 
neoliberais que acabaram agravando os problemas da humanidade. 
Esses teóricos pensam que outras políticas poderiam levar a 
humanidade na perspectiva de uma sociedade mais justa e igualitária. 
Acreditam que outro mundo seja possível sem a superação radical 
do capital. Essa segunda resposta põe ênfase numa “educação 
cidadã crítica”; “educação democrática”; “educação participativa”, 
“educação emancipadora”, “educação humanizadora”.

Ambas as respostas, segundo Tonet (2003), estão fadadas ao 
insucesso, em virtude de que a primeira reforça a lógica do capital, 
a segunda, por sua vez, acredita na possibilidade de humanizar o 
capital e apresenta a cidadania como possibilidade de liberdade, 
todavia, sem uma ruptura com o capital. Além do mais, não 
considera que a cidadania tem seus limites na ordem do capital, 
aliás, foi gestada na ordem social do capital.

Vale destacar que a cidadania tem muitos limites e não elimina a raiz 
da desigualdade social, por mais plena que esta seja, não será capaz 
de expressar a liberdade plena. Entende-se que a perspectiva da 
educação é a emancipação humana e não a emancipação política, da 
qual a cidadania é parte integrante. Nesse sentido, os homens serão 
efetivamente livres quando puderem ser senhores do seu destino, 
quando estiverem em condições - a partir de uma base material 
capaz de criar riquezas suficientes para satisfazer as necessidades de 
todos - de serem sujeitos de sua história. Isso remete à necessidade 
da superação do capital: ir para além do capital, para o comunismo. 
Esse sim tem por base o trabalho associado, no qual os produtores 
controlam de forma livre, consciente e coletiva o processo de 
produção e distribuição da riqueza e o desenvolvimento das forças 
produtivas possibilitarão diminuir o tempo de trabalho necessário e 
aumentar o tempo livre. O tempo livre, por sua vez, permitirá a livre 
expressão do indivíduo. É o fim da pré-história e o início da história 
humana, no dizer de Marx.

Por seu turno, uma educação inserida na ordem social vigente - a 
do capital - acaba reproduzindo-a, contudo, essa não é a única 
possibilidade. Mesmo sob a ordem do capital, deve-se realizar 
aquilo que é possível, na direção certa. Nesse sentido, é possível 
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um conjunto de determinações do objeto que podem ou não vir a 
se realizar. Em princípio, todas são possíveis, todavia, nem todas se 
realizarão. Além disso, também é importante o fim que se pretende 
atingir. O desconhecimento ou o uso impreciso desta categoria da 
possibilidade e, juntamente com ele, o estabelecimento de fins que 
contrariam aquilo que se diz pretender são responsáveis, em larga 
escala, pelo extravio da reflexão pedagógica progressista atual.

O esclarecimento desta categoria do possível e de sua conexão 
com o fim desejado contribui, sobremaneira, para estabelecer 
parâmetros que ajudarão a decidir quais os meios que deverão ser 
utilizados para alcançar o fim desejado.

Posto isso, a superação da ordem social do capital e a implantação 
do comunismo se colocam como objetivos evidentes. Por 
consequência, uma educação que pretenda a emancipação 
humana deve trilhar esse caminho e não a construção de um mundo 
cidadão. Percebe-se que muitos confundem emancipação humana 
com cidadania plena.

É bem verdade que há muita dúvida em relação a como será a 
sociedade do futuro, contudo, isto não deve impedir de se saber os 
parâmetros gerais e essenciais que nortearão essa sociedade, aí 
sim, o resto do caminho se fará caminhando.

A educação deve ser entendida como uma mediação para 
a reprodução social e, numa sociedade de classes, tenderá, 
predominantemente, para a reprodução dos interesses das classes 
dominantes. Decorre daí a dificuldade de se estruturar a educação 
como um todo para que seja emancipadora, voltada à realização 
de atividades educativas que apontem nessa direção. O conjunto 
da educação só poderá adquirir um caráter predominantemente 
libertador na medida em que a matriz da sociabilidade emancipada 
– o trabalho associado – fizer pender a balança para o lado da 
efetiva superação da sociabilidade do capital. Ou seja, na medida 
em que se fizer a revolução. É bem verdade que, no atual estágio 
de organização social e política, falar de educação emancipadora, 
não passa de utopia, porém, é possível fazer atividades educativas 
que apontem no sentido da emancipação, além, é claro, de disputar 
com o capital no terreno das políticas educacionais. Cumpre 
ratificar que é bom ter clareza da natureza e das funções sociais da 
educação no contexto social, tanto para não superestimá-la, nem 
subestimá-la.



Para se caminhar na perspectiva de uma educação integral na 
educação ou formação profissional ensino médio integrado e Proeja 
propõe-se uma concepção de educação politécnica, denominadas 
em Pérez (2004, p.9-10) de precisões pedagógicas, que possa:

Recuperar a compreensão dos princípios científicos 
e tecnológicos dos processos de trabalho, de forma 
a possibilitar que o educando adquira um saber-fazer 
tecnológico que convirja para um trabalho criativo, em que 
predomine o componente intelectual.

Trabalhar a aplicação de capacidades, o manejo de meios de 
trabalho multifuncionais e o trabalho em equipe no sentido 
da identificação e da resolução de problemas mediados pelo 
fazer com inteligência e o pensar.

Trabalhar valores e atitudes não apenas relacionados com 
o trabalho e com a produção, mas com o mundo em sua 
totalidade, com o que se torna essencial o pensar crítico, 
a compreensão do contexto e os condicionantes sociais, 
econômicos e políticos.

Esta unidade procurou apresentar as brechas que a atual legislação 
abre na perspectiva de se pensar a educação e, de modo especial, 
a EJA numa perspectiva emancipatória, bem como, o movimento 
político que vem sendo feito por aqueles educadores que pensam a 
educação de modo mais abrangente que somente o de atender as 
demandas imediatas do mercado. Entende-se como fundamental 
que a formação dos educadores para trabalhar no PROEJA insira os 
conceitos de politecnia e de omnilateralidade de forma articulada, 
visando uma formação densa e ampliada e que se ponha para além 
dos critérios do mercado sob a sociabilidade do capital. Enfatiza-se 
a compreensão de Mészáros (2005) que destaca que a educação 
não é um negócio; não é uma mercadoria, é criação. Nesse sentido, 
não se deve qualificar simplesmente para atender as demandas do 
mercado, mas para a vida. A educação deve ajudar na superação 
da lógica desumanizadora do capital, que tem no individualismo – 
essência do pensamento liberal - no lucro e na competição os seus 
fundamentos. Logo, a educação deve apontar para além do capital.



Considerações 
Finais

Prezado estudante,

O livro Formação Profissional e Politecnia objetivou, em 
primeiro lugar, fazer um resgate histórico do sentido de alguns 
conceitos que estão imbricados na temática, tais como: 
conceito de educação politécnica, educação omnilateral, 
educação ou formação profissional e teoria do capital humano. 
Num segundo momento procurou-se evidenciar que esses 
conceitos se realizam em contextos históricos concretos e, no 
caso, trabalhou-se com a ideia de trabalho e sociedade. A luta 
por uma educação que esteja a serviço dos trabalhadores é 
antiga e remonta o século XIX. Por essa razão, as unidades 
3 e 4 apresentaram algumas possibilidades de se pôr em 
prática uma formação profissional mediada pela concepção 
de politecnia. O que se procurou evidenciar ao longo do texto 
é que a educação escolar faz parte da luta de classes presente 
no conjunto da sociedade e como tal é disputada por todas as 
forças políticas para realizar seus projetos. No caso, a ideia de 
formação profissional e politecnia se insere na utopia dos que 
almejam outra forma de organizar o trabalho e a vida social.

Marival Coan
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