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RESUMO 

O presente estudo trata da relação educação-economia como agente formador de mão-de-obra 

para o mercado de trabalho global. Trata de temas como capital humano, relação entre saber e 

poder e a evolução do pensamento humano diante das novas tecnologias e tais relações no 

mundo do trabalho. 

Discute a reestruturação produtiva no universo do trabalho em nível mundial, abordando a 

educação profissional e a legislação educacional brasileira; considera também sua relação 

com a realidade técnico-profissional. Assim, traz a discussão das relações de poder no mundo 

do trabalho, levando em consideração as relações existentes entre países de primeiro e terceiro 

mundo. 
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ABSTRACT 

The current study it deals with the relation of the instruction-economy as an agent of the 

formation of the workers for the market of the global work.  It considers subjects like 

intellectual capital, the relation between knowledge and the power, the evolution of the human 

thought, as resultant factor of the new technologies and such relations in the world of the 

work.  

 It speaks on the productive new organization in the universe of the work in the status world-

wide, speaking about the professional Brasil education and the educational legislation. it also 

considers its relation with the technician-professional market.Thus, it brings the quarrel of the 

relations of being able first in the world of the work, considering to the existing relations 

between countries of the first and third world. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Nas preliminares deste trabalho procurar-se-á familiarizar o leitor com temáticas 

importantes concernentes à educação e à economia, as quais servirão de suporte básico para a 

análise conjuntural. 

Falar de mão-de-obra, capital humano e intelectual, mundo globalizado, educar 

para o trabalho e escola dualista requer elementos conceituais importantes que vão desde a 

base educacional de um país, seu poder de produção, a qualidade da educação ofertada, a 

relação renda-educação, assim como suas relações internacionais, base fundamental de uma 

economia capitalista. 

De forma mais ampla, no teor deste trabalho, foi objetivado, em termos gerais, 

investigar os impactos das novas exigências do mundo do trabalho global sobre a formação do 

trabalhador nos países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento e quais as 

perspectivas existentes diante de uma política educacional comprometida na formação de 

mão-de-obra. 

De forma mais específica, identificar as causas históricas que influenciam as 

alterações do perfil do trabalhador no mercado globalizado, estreitando-o para o modelo 

brasileiro; investigar como se encontra a política educacional brasileira ante suas leis e 

decretos; analisar o perfil de competitividade desse mercado a partir da mão-de-obra que 

forma e ainda estudar as possibilidades de evolução econômica do mercado brasileiro a partir 

de sua educação agregado ao capital intelectual que poderia estar formando . 

Para o desenvolvimento deste estudo tomou-se como ponto de partida o resgate da 

produção teórica e o conhecimento já produzido acerca da temática estudada, possibilitando o 

aprofundamento das categorias de análise, com vistas à construção do referencial teórico, 
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substrato para o tratamento do objeto de estudo. 

A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida, tomando-se por base diversas fontes  

não só, focalizando-se as mudanças provocadas pelas novas tecnologias e o processo de 

globalização, assim como os princípios, os objetivos e os conhecimentos que fundamentam a 

relação educação-trabalho no momento atual. E, com relação à pesquisa documental foram 

levantadas fontes, tais como Leis, Decretos, Pareceres, Resoluções, Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico, dentre outros. Outrossim, tomando-

se por base o quadro teórico construído, organizou-se um referencial de análise que 

possibilitou estudar de forma mais profunda as relações entre as inovações (novas exigências 

do mundo do trabalho) e a formação profissional no Brasil. 

A pesquisa foi organizada tendo como princípio básico a unidade orgânica entre 

as partes. Assim, além da introdução, foi ela estruturada em cinco partes, a saber: 

A primeira, denominada: Capital Humano, formação de mão-de-obra, 

Economia Global e Educação: elementos introdutórios para a caracterização e 

delimitação da pesquisa,  nesta fase buscar-se-á caracterizar a estrutura da pesquisa bem 

como delimitar a temática apresentando o  presente trabalho; 

A segunda, A Estruturação produtiva no universo do trabalho numa 

perspectiva mundial: elementos históricos e conceituais. Nela se buscam conhecimentos 

acerca da temática central, agentes formadores de mão-de-obra e desenvolvimento 

econômico, a fim de extraírem-se os principais elementos que demarcam as mudanças 

operadas no mundo do trabalho ao longo da história mundial, discutindo-se os impactos do 

processo de reestruturação produtiva na relação educação/trabalho, explicitando-se a lógica 

capitalista posta no atual contexto e suas possíveis implicações na política econômica, social e 
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educacional, diante da nova ordem mundial; 

Na terceira parte, por título Educação Profissional: Histórico e Reflexos 

Econômicos no Cenário Internacional e Nacional, direciona-se a discussão, de forma mais 

específica, para a formação técnico-profissional no contexto da política educacional do Brasil. 

Faz-se um aporte histórico ao período colonial e imperial em seus movimentos sociais 

políticos e econômicos, percebendo-se que, sem o referencial histórico, torna-se mais difícil 

uma análise minuciosa. Também é feito aqui um rápido percurso pela História da Educação e 

formação profissional no Brasil, para compreender a relação educação/trabalho e, a seguir, 

assinalar as orientações presentes na Nova LDBEN 9394/96 sobre educação profissional. O 

objetivo é trazer para o centro de discussão a relação educação/trabalho, identificando como 

esta se manifesta na perspectiva desta legislação e no cenário nacional; 

Na quarta parte, Relações de poder no mundo do trabalho: um embate entre as 

forças dos países de primeiro e terceiro mundo, são feitas algumas pontuações sobre o 

mundo do trabalho e suas relações com os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. O alvo é 

analisar-se a cadeia laboral que os liga e as perspectivas de reais mudanças em tal cenário, 

tomando-se por base as exigências impostas para a sobrevivência dos países que produzem 

bens primários e secundários, e ainda as possibilidades diante da automação mundial; 

Por fim, são feitas as considerações, retomando-se alguns aspectos desenvolvidos 

no estudo, considerados importantes na análise da formação técnico-profissional. Também 

apontam-se alguns elementos relevantes, percebendo-se que, enquanto um ensaio 

bibliográfico, está distante a possibilidade de se esgotar em todos os questionamentos que 

surgiram e hão de surgir para o leitor. Contudo, buscar-se-á de forma eficaz e incansável 

retratar todos os registros pesquisados e suas influências, possibilitando assim um melhor 

leque de alternativas para avaliação. 
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2  CAPITAL HUMANO, FORMAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, ECONOMIA GLOBAL E 
EDUCAÇÃO: ELEMENTOS INTRODUTÓRIOS PARA CARACTERIZAÇÃO E 
DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

 A educação é um elemento primordial de riqueza de um país, nela se concentra a 

base do pensamento regionalizado assim como os anseios com relação à renda, condições de 

vida, moradia e crescimento econômico. Então, a discussão em torno do papel reservado ao 

sistema educacional como instrumento para a melhoria da distribuição de renda e da riqueza 

do país já é grande e se alastra por diversos campos do conhecimento, porém muitos 

argumentos que são levantados parecem não levar em conta características institucionais, 

culturais, econômicas e sociais. 

O tempo não tem deixado atentar para a correlação existente entre educação (anos 

de escolaridade) e renda per capita, quando as desigualdades na distribuição de renda resultam 

também do crescimento da demanda de pessoal qualificado, como conseqüência do 

crescimento acelerado da economia. A melhoria desse cenário está intimamente ligada à 

ampliação de pessoal qualificado; portanto, a ampliação da capacidade do sistema 

educacional. 

É necessário observar nessa instância algo de suma importância: como se dá a 

educação no Brasil? A escola a qual se refere este trabalho é dualista? Em outras palavras, sua 

qualidade está intimamente ligada ao poder aquisitivo do educando? Se assim o for, a 

formação integral do educando, não está somente atrelada aos anos em que freqüenta a escola 

mas, agrega-se como variável o poder aquisitivo, o acesso a informações (que somente através 

do capital ele pode ter); conseqüentemente, o desenvolvimento cognitivo estará atrelada a seu 

capital. Tal variável é importante numa análise onde se percebe a importância da educação 

para o crescimento econômico de um país. 
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Vale ressaltar que num país de dimensões tão imensas quanto o Brasil, e de 

formação étnica diferenciada, alguns indivíduos oriundos das classes menos favorecidas 

chegam ao ápice da estrutura econômica, servindo de exemplo para a manutenção da 

ideologia da classe dominante  e ainda para mascarar a necessidade de acesso a informações ,e 

portanto, à educação. Assim, torna-se também necessária a discussão entre as principais inter-

relações entre desenvolvimento econômico, desenvolvimento do sistema educacional e 

distribuição de renda. 

2.1 Capital humano, globalização e formação profissional – objetos para 

reflexão no campo econômico-educacional 

Além desses subsídios levantados, seria necessário apresentar como será abordado 

o entendimento sobre capital humano, entendido como o conjunto de investimentos 

destinados à formação educacional e profissional de determinada população, o seu índice de 

crescimento é considerado indicador de crescimento econômico; tal capital é adquirido de 

forma inata ou dentro do processo de aprendizagem; portanto, este conceito é correspondente 

ao de capacidade de trabalho. 

Globalização também é uma temática correlacionada e aqui deverá ser agregada e 

entendida como um termo que designa o fim de economias nacionais voltada à integração 

cada vez maior dos mercados, meios de comunicação e transportes. Poder-se-ia citar em nível 

de exemplo o Global Sourcing que, segundo SANDRONI (2000, p.264), seria: 

[...] o abastecimento de uma empresa por meio de fornecedores que se encontram em 
várias partes do mundo, cada um produzindo e oferecendo as melhores condições de 
preço e qualidade naqueles produtos que tem maiores vantagens comparativas[...] 

Outra importante definição é a de Capital Intelectual1 que, nas palavras de 

STEWART(1998), em seu prefácio do livro Capital Intelectual: a nova vantagem competitiva 

                                                
1 Alguns dizem também “Capital Cultural”. 
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das empresas, bem o traduz: 

 O capital intelectual é a soma de conhecimentos de todos em uma empresa e o que 
lhe proporciona uma vantagem competitiva [pois] é intangível [...] é o conhecimento 
da força de trabalho [...] é a cooperação – aprendizado compartilhado [que]  constitui 
a matéria intelectual – conhecimento, informação, propriedade intelectual, 
experiência, que pode ser utilizada para gerar riqueza. 

Portanto, observa-se a intima ligação entre Educação e Economia de um país, 

onde as perspectivas de competitividade dependem diretamente da qualidade do sistema 

educacional e o acesso à população. Nesse contexto, abre-se um preâmbulo para a avaliação 

da oferta de educação profissional, voltada para a inserção de profissionais competentes no 

mercado de trabalho. 

Ao tentar enumerar mais conceitos básicos, porém necessários para uma análise 

madura da temática, tornou-se imprescindível saber o significado econômico de alguns itens 

tais como TRABALHO, CAPITAL HUMANO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL e 

GLOBALIZAÇÃO, embora, como já referido, com alguns entendimentos, mas no momento 

buscou-se nos referenciais teóricos elementos que pudessem nortear tal ensejo. 

CATTANI (1999, p.269) afirma com relação a trabalho que: 

A economia política clássica, que antecedeu  [a] sociedade capitalista [...] Marx [...] 
enfocava os problemas de crescimento, valor e distribuição [...] a história da riqueza 
do Homem, [de] Adam Smith sustentava, contrariando [...] os fisiocratas, para quem 
o valor da riqueza da sociedade provinha dos produtos da terra, que o salário seria o 
preço do trabalho, definido no mercado, pela relação de oferta e procura [pela] terra, 
capital e trabalho dão origem às classes fundamentais da sociedade: proprietários 
fundiários, empresários e trabalhadores. 

Já num outro enfoque do mesmo autor (1999, p.270): 

A acepção de Marx e Engels [...] o processo de divisão técnica do trabalho na 
manufatura, incluindo-se a divisão entre o trabalho manual e trabalho intelectual, é, 
essencialmente, divisão entre classes sociais, burguesia e proletariado, a base da 
exploração e dominação social. 
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Há ainda um outro momento citado pelo autor no que diz respeito ao trabalho, 

atrelado a questões religiosas (1999, p.271): 

A noção de trabalho humano associa-se a um significado simultaneamente penoso, 
expresso [...] na formação cultural cristã, pela condenação de Adão no Velho 
testamento, e gratificante, expresso pela interpretação humanística do trabalho [...] 
do ato divino de criação [já] para Max Weber[...] o conceito de trabalho [...] operou 
uma ruptura com a tradição cristã, que separava a vida espiritual do mercado. A 
recompensa pelo trabalho passou a ser entendida como sinal de cumprimento do 
dever espiritual e escolha divina. 

Percebe-se, desta forma, que tal temática encontra-se vinculada a conceitos e 

(pré)conceitos elaborados durante a História cultural da Humanidade e que, conforme a 

conotação dada, poderá ter interpretações diferentes. 

Com relação ao conceito de capital humano, complementando a citação feita já 

anteriormente,  SANDRONI (2000, p.80) preceitua como: 

Conjunto de investimentos destinados à formação educacional e profissional de uma 
determinada população. O índice de crescimento do capital humano é considerado 
um dos indicadores do desenvolvimento econômico. 

Já CATTANI (1999, p.35), diz que: 

A teoria do capital humano apresenta-se sob duas perspectivas articuladas. Na 
primeira, a melhor capacitação do trabalhador aparece como fator de aumento de 
produtividade. A qualidade da mão-de-obra obtida graças à formação escolar e 
profissional potencializaria a capacidade de trabalho e de produção. 

Do exposto, observa-se a intima ligação do primeiro conceito trabalho com o 

segundo capital humano, o que conduz ao pensamento de que todas as forças, que adentram 

ao universo humano, estão atreladas à sua necessidade de sobrevivência e a seu serviço. 

Ainda para CATTANI (1999, p.94-95), a formação profissional em sua aceitação 

mais ampla designa todos os processos educativos que permitem, ao indivíduo, adquirir e 

desenvolver conhecimentos teóricos e operacionais relacionados à produção de bens e 

serviços, desenvolvidos em escolas ou em empresas; tal formação está em grande parte 



 18 

associada às necessidades definidas pelas empresas no que concerne a sua política de 

organização e de gestão. Em uma ótica taylorista-fordista, ela assume um caráter restrito de 

adestramento de mão-de-obra e de adaptação do produtor direto ao posto de trabalho. 

SANDRONI (2000, p.265), ao conceituar Globalização, outro elemento 

importante para o estudo em questão, afirma que o termo designa o fim das economias 

nacionais e a integração cada vez maior entre os mercados, dos meios de comunicação e 

transportes. Já SCHERER In: CATTANI (1999, p. 114) observa que: 

O termo globalização tem sido utilizado em alusão a uma multiplicidade de 
fenômenos que, sobretudo a partir da década de 70, estariam configurando uma 
redefinição nas relações internacionais em diferentes áreas da vida social, como a 
economia, as finanças, a tecnologia, as comunicações, a cultura, religião [...] 

A globalização na esfera econômica, segundo Oman (1992, p.162), pode ser 

entendida como o movimento acelerado de bens econômicos através das barreiras nacionais e 

regionais. Este autor vê tal processo como centrífugo e microeconômico, sendo impulsionado 

por ações de agentes econômicos individuais e facilitado ou estimulado pela ação do Governo. 

Durante muito tempo a educação contentou-se em difundir conhecimentos 

existentes, aos quais se acrescia pequena parcela de inovações científicas. Atualmente, a visão 

de conhecimento existente tornou-se muito frágil, tratando cada vez menos de inserir 

componentes curriculares conteudistas no educando.  

Sendo assim, o objetivo desta educação centra-se em  preparar o educando para 

uma “situação” única, não lhe fornecendo subsídios para abstrações futuras; ante um mundo 

globalizado, com uma grande velocidade de informações, este indivíduo estará à margem do 

processo de aprendizagem permanente, pois precisa se inserir em uma sociedade que necessita 

cada vez mais de soluções novas, para situações adversas. 
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Ante a importância de tal perfil inovador e o peso do conteúdo científico, vive-se 

a Era da Tecnologia, do investimento “não material”; desta forma, a educação desponta como 

um grande potencial de transformação. O olhar volta-se para as escolas e Universidades, onde 

se espera encontrar um lugar no sistema. 

Na medida em que o conteúdo técnico dos mecanismos de reprodução de massa se 

torna mais complexo é reforçada a marginalização daqueles indivíduos que não têm acesso a 

conhecimentos suficientes para dominá-lo. No Brasil, ao serem observados os índices 

apontados pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura) fica evidente o aumento freqüente 

de alfabetizados ou alunos que adentram o universo educacional; porém, tais números não 

refletem a realidade do país, com altos índices de evasão e repetência e ainda de analfabetos 

funcionais2. São índices que analisados sem uma ótica econômico-pedagógica, mascarando a 

necessidade da evolução de conhecimentos atualizados necessários para a participação real 

nos processos sociais. 

2.2 A evolução do pensamento humano no mundo do trabalho diante das 

tecnologias implantadas ao longo da história 

Nas últimas décadas, observam-se grandes transformações ocorridas nos setores 

econômico, político e social. Estas receberam a denominação de globalização. Esse processo 

de integração (nem sempre pacífica) entre as economias e sociedades de grande parte do 

mundo, vem ocorrendo desde o princípio do sistema capitalista, inicialmente através do 

comércio exterior, com o aval das teorias do comércio internacional de Smith e Ricardo, e 

hoje caracterizado pela financeirização dos mercados, difusão de informações em tempo real, 

livre mobilidade dos fatores de produção (capital e trabalho) entre regiões e países, 

patrocinados pela associação entre a revolução tecnológica da microeletrônica e os novos 

                                                
2 Por analfabetos funcionais entende-se pessoas que decodificam símbolos gráficos e lêem “mecanicamente”, 
porém não abstraem seu significado. 
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métodos de gestão produtiva e do próprio processo de trabalho, que têm elevado de forma 

significativa a produtividade, competitividade e conseqüente lucratividade das empresas 

transnacionais. 

Os economistas clássicos foram os primeiros a atentar para a centralidade do 

trabalho no sistema capitalista e sua importância enquanto organização, como fator 

determinante para o desenvolvimento das nações. As transformações, por que vem passando o 

capitalismo, desde sua origem, externalizam a necessidade de expansão e conseqüente 

aumento de riqueza, através dos diferentes padrões de acumulação, característicos de cada 

fase deste sistema econômico. 

O novo modelo de acumulação trouxe inovações tecnológicas no processo de 

trabalho e na gestão de empresas, as quais configuram, conforme Frigotto (1995, p.60), “uma 

nova divisão, mudanças no conteúdo, quantidade e qualidade do trabalho e novas demandas 

de qualificação humana”. Têm por objetivo possibilitar a retomada do crescimento da 

produção capitalista e, por conseguinte (além da transformação radical no processo de 

trabalho e gestão de empresas), o aumento do controle do capital sobre a força-de-trabalho. 

Esta, por sua vez, determina a elevação da flexibilidade do trabalho, implicando conforme 

Harvey (1996, p.141): 

[...] em níveis relativamente altos de desemprego ‘estrutural’, rápida destruição e 
reconstrução de habilidades, ganhos modestos (quando há) de salários reais [...] e o 
retrocesso do poder sindical [...] 

A articulação harmoniosa entre Reestruturação produtiva, Neoliberalismo e 

Globalização apresenta-se como saída para a superação da crise do capitalismo, mas amplia o 

desenvolvimento desigual, através da sustentação do monopólio dos países ricos sobre a 

Ciência e Tecnologia. 
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Como forma de disfarçar as desigualdades o ideário do novo modelo prega o 

discurso da qualidade total na Educação e da necessidade do desenvolvimento de projetos 

para educação básica, profissionalizante, qualificação e atualização, para assim tornar-se 

“competitivo” os trabalhadores dos países em desenvolvimento.  

Deste modo, as mudanças na escola começam desde a reformulação das funções 

administrativas, passando pelo processo de formação e de trabalho dos educadores, com 

ênfase na redução dos custos e do tempo,  caracterizando, portanto, partirem as 

transformações na escola de critérios econômicos e não educacionais. Vale ressaltar que no 

Brasil, principalmente no Nordeste (realidade esta vivenciada pela autora desta dissertação) 

verifica-se o número alarmante de cursos de nível superior de forma modular a distância ou 

semipresencial, como forma de preparar, em curto prazo, profissionais para atender às 

demandas da LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) 9394/96, que 

estabelece o prazo de 10 anos a partir de sua homologação, para que os professores do ensino 

básico (fundamental e médio) possuam nível superior. 

Observa-se, nesse contexto, que há a necessidade de demonstração de números, 

mascarando mais uma vez uma grave realidade, de profissionais não preparados, enfrentando 

os desafios da Tecnologia. E o que parece pior: orientando, no caso da educação mais 

especificamente, outros indivíduos para essa realidade, sem possuir instrumentos suficientes 

de análise e, portanto, não os preparando convenientemente. 

As coordenadas para educação estão definidas de acordo com as exigências do 

novo modo de acumulação (processo de trabalho flexível). Visam a criação de mão-de-obra 

para o novo contexto da economia e atingem em cheio o sistema educacional dos países 

pobres, sobretudo a formação profissional. 
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A Formação profissional a que se refere o parágrafo anterior, atualmente tem por 

incumbência, segundo Machado (1994, p.15), formar profissionais com: 

[...] posse de escolaridade básica, de capacidade de adaptação a novas situações, de 
compreensão global de um conjunto de tarefas e das funções conexas, o que 
demanda capacidade de abstração e seleção, trato e interpretação de informações [...] 
atenção e responsabilidade. [...] As formas de trabalho em equipe exigiriam ainda a 
capacidade de comunicação grupal. 

Entretanto, as necessidades do novo padrão de educação e qualificação, 

apresentam contradições, que deflagram a lógica capitalista por trás dessas mudanças e 

mascaram um sistema existente que necessita de mão-de-obra mais escolarizada, mas não tão 

evoluída, o que reforça uma afirmação anterior que não é somente o tempo de escolaridade o 

fator necessário para a mudança e/ou melhoria desse cenário, mas a qualidade dessa educação, 

que  de forma negativa não permite perceber estar a premissa seguinte mascarada. A 

Educação não requer sofisticação e acesso a informações mais profundas, mas a um 

desenvolvimento de instrumentos de raciocínio lógico que o conduza a abstrações mecânicas 

e precisas, como nos indica Frigotto (1995, p. 77), ao afirmar que 

[...] ao mesmo tempo em que se exige uma elevada qualificação e capacidade de 
abstração para o grupo de trabalhadores estáveis (mas não de todo) cuja exigência é 
cada vez mais de supervisionar o sistema de máquinas informatizadas (inteligentes!) 
e a capacidade de resolver, rapidamente problemas, para a grande massa de 
temporários, trabalhadores precarizados’, ou simplesmente, para o excedente de 
mão-de-obra, a questão da qualificação e, no nosso caso escolarização, não se coloca 
como problema para o mercado. 

Ainda em suas palavras: 

[...] nunca a humanidade teve à sua disposição tanta tecnologia para diminuir o 
tempo de trabalho necessário a uma sobrevivência digna, e nunca, talvez, tenha se 
produzido tanto tempo precarizado e sofrido do desemprego estrutural e 
subemprego. (FRIGOTTO 1997, p. 145) 

As mudanças ocorridas na base técnica da automação são dados determinantes 

para as alterações ocorridas nos processos de trabalho desde o inicio da produção capitalista, 

nelas foram geradas também conseqüências importantes para o movimento de desqualificação 

e qualificação da força-de-trabalho. 
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Uma análise superficial da adoção das novas tecnologias e das novas formas de 

trabalho determinaria um crescimento no nível da qualificação média da força-de-trabalho; 

contudo como ressalta Machado (1994, p. 16), 

[...] dado o caráter restrito, capital-intensivo, heterogêneo e não coetâneo deste 
processo de inovações, apenas um pequeno grupo apresentaria o perfil de 
qualificado, restando num outro pólo, um enorme contingente de trabalhadores 
‘descartáveis’ e desqualificados. 

O Brasil, enquanto país subdesenvolvido, sofre com as limitações da base 

tecnológica obsoleta; portanto, convive com dois pólos distintos: um, onde se encontra o 

trabalhador (fruto do processo de industrialização) com salário e nível de escolaridade baixo, 

instabilidade no emprego e desempenho de funções desqualificadas e repetitivas; e no outro, 

nas palavras de Machado (1994, p. 19). “constituindo uma espécie de aristocracia técnica, 

um novo tipo de trabalhador, que desfruta de salários e nível educacional mais altos e 

relativa estabilidade no trabalho”. 

Diante do exposto, compreende-se que o operário limitado não atende mais às 

demandas do novo modo de produção flexível. A escola torna-se o meio mais eficiente de 

massificação de informações e volta-se para uma perspectiva única, centrada no 

desenvolvimento pessoal e na preparação para o exercício da cidadania e o mundo do 

trabalho, entendendo cidadania como um conjunto de deveres que desencadearão direitos, 

ressignificação bem limitada do sentido mais específico da palavra, assim como a visão 

ingênua das necessidades do sistema de produção. Destarte, é imprescindível que o sistema 

escolar reflita sobre a relação entre essas transformações e a formação do trabalhador uma 

perspectiva de mudança de sua prática atual. 
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2.3 A formação de mão-de-obra e a educação: questionamentos básicos que 

norteiam o eixo da pesquisa 

Nesse sentido, tomou-se como objeto de estudo os reflexos das transformações na 

Economia e o advento das novas Tecnologias sobre a formação profissional, a relação entre a 

Educação e as exigências do mundo de trabalho, quando se sabe que possui antecedente 

histórico e econômico, servindo de subsídios de análise para o momento atual. Tal temática 

verte-se para a realidade brasileira, analisando as políticas educacionais para a formação de 

mão-de-obra.. 

Tomando por base os elementos aqui discutidos acerca das transformações 

ocorridas nas últimas décadas na Economia e do advento das Inovações tecnológicas e seus 

reflexos sobre o sistema escolar, questiona-se a política educacional dessa nova proposta de 

formação do trabalhador; indaga-se também que perfil de trabalhador é necessário para este 

mercado e se os cursos de formação profissional atendem a tais demandas. Outrossim, de 

antemão ressalta-se que o perfil exigido pelo novo padrão de qualificação não rompe com a 

essência do modelo utilizado em tempos anteriores, pois também tem por objetivo possibilitar 

a empregabilidade do trabalhador e, apesar de demandar características como capacidade de 

abstração, polivalência, criatividade e flexibilidade, submete-o também a processos de 

trabalho repetitivo e com um maior grau de responsabilidade. 

Acredita-se que a formação necessária ao operário, como consciência de seu papel 

histórico, é a que articula, de forma dinâmica e orgânica, educação e trabalho, na perspectiva 

de desenvolver a capacidade de discernimento e análise, assim como de favorecer a 

compreensão dos determinantes sociais, econômicos e políticos presentes no mundo 

profissional. 

Sabendo-se que, assim como na Economia, o sistema educacional brasileiro vem 
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adotando os ditames da ordem internacional, pode-se ressaltar que, em sua trajetória, esse 

sistema apresentou-se de forma diferenciada em relação ao tipo de conhecimento ofertado aos 

pobres e ricos (escola dual), possibilitando assim a separação entre trabalho intelectual e 

manual. 

A Legislação de Educação existente no Brasil e mais especificamente a LDBEN 

9394/96 não foge à regra, pois mantém tal dualismo, determinando na rede de ensino médio a 

educação propedêutica com caráter de continuidade e a educação profissional com caráter de 

terminalidade. 

Na busca de compreender melhor a relação entre as políticas econômicas, a 

educação e as exigências do mundo do trabalho, eixo central deste estudo, foram levantadas 

algumas questões básicas, que nortearam a temática abordada: 

I. Como ocorre a relação educação/trabalho na atual formação escolar para o 

exercício profissional? 

II. A educação brasileira atende às necessidades de inserção e formação do 

profissional para o mercado, diante da nova ordem mundial?  

III. Que parâmetros devem direcionar a formação profissional na perspectiva de 

formar o cidadão/trabalhador diante das demandas existentes no mercado 

competitivo? 

IV. A Educação aplicada a países subdesenvolvidos ou em “vias de 

desenvolvimento” poderia conduzir a uma mudança de patamar econômico, 

diante de um impacto positivo na formação de sua mão-de-obra? 
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3   A ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA NO UNIVERSO DO TRABALHO NUMA 
PERSPECTIVA MUNDIAL: ELEMENTOS HISTÓRICOS E CONCEITUAIS 

Num primeiro instante resgatam-se alguns elementos da Antiguidade, passando 

pelo período da alta e baixa Idade Média, Idade Moderna e, finalmente, prendende-se mais no 

contexto da Idade Contemporânea, observando que tais elementos ora citados basearam-se 

nos estudos de GAMBI(1999), DEMING(1997), FRANCO(1992), TEIXEIRA(2000) e 

XAVIER(1994) bem como MARX(1971), SUCUPIRA FILHO(1984), FOUCALT(1979), 

FRIGOTTO(1995) e  MACHADO(1998). Outrossim, incluíram-se citações diretas e indiretas, 

com ênfase nas assertivas dos autores mencionados. 

3.1 Economia, Mão-de-obra, Sociedade e Educação no Egito Antigo 

No antigo Egito, a organização das atividades produtivas era uma atribuição do 

Estado, que detinha a maioria das terras férteis. Cabia à população camponesa, subjugada ao 

poder do faraó, pagar impostos sob a forma de produtos ou trabalho, constituindo o que se 

denomina servidão coletiva. Dessa forma, o Estado, utilizando mão-de-obra gratuita, construía 

seus depósitos de armazenagem dos excedentes da produção e possuía uma ampla burocracia 

estatal para cobrar impostos. 

Na época das cheias do Nilo, quando a atividade agrícola era suspensa, os 

operários eram requisitados pelo Estado para trabalhar nas obras de construção dos diques, 

canais de irrigação, templos, palácios, dentre outros. 

Na produção agrícola destacavam-se, entre outros itens, o trigo, a cevada, o 

algodão, o papiro e o linho; ainda, a criação de animais, cabras, carneiros e gansos, além da 

intensa pesca no rio Nilo. Também foram desenvolvidas várias atividades artesanais, assim 

como a produção de tecidos e vidros e a construção de navios.  

A partir dessa estrutura econômica, a sociedade egípcia configurava-se da 
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seguinte forma: acima de todos achava-se o faraó e sua grande família; logo abaixo, na escala 

hierárquica, vinha a aristocracia privilegiada, constituída por sacerdotes, funcionários do 

Estado (burocratas e militares) e nobres, descendentes das grandes famílias dirigentes dos 

nomos. Entre os burocratas, destacavam-se os escribas (funcionários responsáveis pela 

contabilidade e supervisão da organização administrativa). 

Na base da sociedade egípcia, estava a ampla massa camponesa e o grupo não 

muito numeroso dos escravos; estes, quase sempre, eram prisioneiros de guerra. 

A sujeição dos camponeses era conseguida graças à repressão e às características 

da cultura egípcia, em que a religião, largamente difundida, promovia a preservação da ordem 

existente. 

Segundo GAMBI (1999, p.64-68), todo o saber religioso e técnico era ministrado 

no templo pela casta sacerdotal que representava o grupo intelectual daquela sociedade 

hierárquica. O primeiro instrumento do sacerdote-intelectual era a escrita; esta, aprendida, no 

templo ou junto à burocracia, preparava para a profissão de escriba, tanto sacerdotal como 

laica, mas sempre socialmente prestigiosa e separada em relação às profissões manuais, 

operadas segundo práticas iniciativas. A aprendizagem se dava por transcrição de hinos, livros 

sagrados, acompanhada de exortações morais e coerções físicas. 

No ápice da estrutura egípcia estava a casa da vida, que acolhia “a instrução 

superior” e funcionava como depósito, por assim dizer, dos saberes.  

Ao lado da educação escolar, havia a familiar e a dos ofícios, esta última feita nas 

oficinas artesanais, atingindo a maioria da população; tal processo não necessitava de nenhum 

“processo institucionalizado de instrução”, eram os pais ou parentes que ensinavam o ofício 

aos filhos, através do observar para depois reproduzir. Os grupos populares eram também 



 28 

excluído da ginástica e da música, reservada somente à casta guerreira e concebido como 

adestramento para a guerra. 

3.2 Economia, Mão-de-obra, Sociedade e Educação da Mesopotâmia 

A estrutura produtiva mesopotâmica, tal como a do Egito, inseria-se no modo de 

produção asiática, tendo a agricultura como atividade principal e a população submetida ao 

sistema de servidão coletiva. A unidade econômica da cidade-estado ou do império dependia 

do templo, eixo da religião e dos sacerdotes, que atuavam como elo de ligação entre a 

população e a autoridade política. 

Como as terras pertenciam aos deuses, os seus representantes, políticos e 

religiosos, administravam artesãos, soldados e serviçais menores, obrigados a produzir, 

defender e a trabalhar na obras públicas. 

Uma aristocracia de governantes, sacerdotes e funcionários públicos, através do 

Estado, controlavam a construção dos reservatórios de água, diques, canais de irrigação, 

estradas e depósitos de alimentos, além de impor tributos sobre quase tudo o que era 

produzido. Também contava com a mão-de-obra escrava, constituída dos vencidos nas 

guerras. Nos celeiros públicos, conhecidos os estoques, definia-se o critério de distribuição 

dos excedentes agrícolas obtidos da população. 

O artesanato e o comércio mesopotâmico atingiu um alto grau de 

desenvolvimento, com seus negociantes organizando-se caravanas que iam da Arábia à Índia, 

buscando ou levando produtos, como lã, tecidos, cevada e minerais, entre outras mercadorias. 

Quando utilizavam os rios Tigre e Eufrates ou o mar, alcançado através do Golfo 

Pérsico, freqüentemente contavam com navios tripulados para marinheiros fenícios. A 

intensidade das atividades econômicas chegou a transformar muitas de suas cidades em 
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grandes entrepostos comerciais, destacando-se entre estes a Babilônia. A Estrutura Social, 

semelhante à egípcia, tem em seu topo uma pequena elite poderosa, concentradora de 

privilégios e da força, sustentada pela esmagadora maioria da população submetida à servidão 

imposta por um governo despótico e teocrático. 

Na civilização assírio-babilônica, tiveram papel essencial o templo e as técnicas. 

O templo era o verdadeiro centro social dessa civilização, lugar onde se condensava a tradição 

e se acumulava saber, mas e também o lugar onde se organizavam as competências técnicas, 

sobretudo as mais altas e complexas, como escrever, contar, medir, que davam vida à 

Literatura, Matemática, Geometria, Astronomia. 

A religião, antropomórfica e naturalística, com deuses masculinos e femininos, 

ligada a uma cultura agrícola, mas também estruturada de forma nacional, postos numa 

realidade animada para demônios, e reclamando práticas mágicas e divinatórias para dominar. 

Dada a centralidade da religião, mais central era a função do sacerdote, verdadeira 

casta de poder. Levava uma vida separada e se dedicava a atividades diferentes dos outros 

homens, ligadas aos rituais e à cultura. Eram os depositários da palavra – conhecedores das 

técnicas de leitura e escrita – e da formação escolar ligada a um processo de iniciação segundo 

um sistema gradual, cujo objetivo era formar um técnico (o escriba), mas para uma iniciação 

religiosa que será mais tarde laicizada. 

Tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, a educação aparece nitidamente 

articulada segundo modelos de classe (grupos dominantes e o povo), escondida entre família e 

escola, e especializada a ceder à profissão intelectual e desenvolvida em torno da 

aprendizagem da escrita, e estes são os caracteres estruturais de quase toda a tradição antiga, 

também grega, helenística e romana. 
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3.3  Economia, Mão-de-obra, Sociedade e Educação no período da Baixa e Alta 
Idade Média 

O modo de produção feudal, próprio do Ocidente oriental, tinha por base a 

economia agrária, não comercial, auto-suficiente, quase totalmente amonetária (uso restrito da 

moeda). A propriedade feudal, ou senhorial, pertencia a uma camada privilegiada, composta 

pelos senhores feudais, altos dignatários da igreja (o clero) e longínquos descendentes dos 

chefes tribais (a nobreza). 

A principal unidade econômica de produção era o feudo, que era dividida em três 

partes: 1) a propriedade privada do senhor, chamada domínio ou manso senhorial, no interior 

do qual era erguido um castelo fortificado; 2) o manso servil, que correspondia à porção de 

terras arrendadas aos camponeses e era dividido em lotes denominados tenências; 3) e ainda 

manso comum, construído por terras coletivas, pastos e bosques, usados tanto pelo senhor 

como pelo servo. 

Devido ao caráter expropriador do sistema feudal, caracterizado pelas obrigações, 

o servo não era estimulado a aumentar a produção com inovações tecnológicas, pois isso 

significaria produzir mais, porém não para si, mas para o senhor. Por esse motivo, poder-se-ia 

afirmar que o desenvolvimento técnico do período foi relevante, de certa maneira limitando a 

produtividade. 

A principal técnica adotada foi a agricultura dos três campos (rotação de culturas), 

que evitava o esgotamento do solo, mantendo a fertilidade da terra. 

No Feudalismo, a posse da terra era o critério de diferenciação dos grupos sociais, 

rigidamente definidos: de um lado, os senhores, cuja riqueza provinha da posse territorial e do 

trabalho servil; de outro, os servos, vinculados a terra e sem possibilidades de ascender 

socialmente. A esse tipo de sociedade, estratificada, sem mobilidade, dá-se o nome de 
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sociedade estamental. Assim, a sociedade feudal era composta por dois estamentos, ou seja, 

dois grupos sociais com status fixo: os senhores feudais e os servos. 

Os servos eram a maior parte da população camponesa, vivendo como os antigos 

colonos romanos, presos à terra e sofrendo intensa exploração. Eram obrigados a prestar 

serviços ao senhor e a pagar-lhe diversos tributos em troca da permissão de uso da terra e de 

proteção militar. Embora a vida do camponês fosse miserável e ele se submetesse 

completamente ao senhor, a palavra escravo seria imprópria para designar-lhe a condição, 

uma vez que o servo achava-se ligado à terra, não podendo ser dela retirado para ser vendido. 

Assim, quando um senhor entregava sua terra a outro, o servo apenas passava a ter um novo 

amo, permanecendo, contudo, na mesma relação. De certo modo, isso lhe dava alguma 

segurança pois, ao contrário do escravo, ele poderia contar sempre com um pedaço de terra 

para sustentar sua família, ainda que precariamente. 

De forma geral, clero, nobreza e servos eram os grupos definidores da hierarquia 

feudal, havendo, entretanto, alguns grupos sociais menores, cujo referencial era estabelecido 

entre senhores e servos. 

A terra tinha grande importância na época feudal, em decorrência da escassez de 

moeda e de outras formas de riqueza. Desse modo, estimulou-se a prática de retribuir serviços 

prestados com a concessão de terras. Os nobres que as cediam eram os suseranos e aqueles 

que as recebiam tornavam-se seus vassalos. 

Um cerimonial acompanhava a concessão do feudo, ocasião em que o vassalo 

jurava fidelidade ao suserano, comprometendo-se a acompanhá-lo nas guerras, assim como o 

suserano jurava em reciprocidade, proteção ao vassalo. Então, suserano e vassalo assumiam 

compromissos de ajuda e consulta mútua. A relação de obrigação recíproca entre suseranos e 
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vassalos fez da dependência a característica principal das relações sociais feudais. Além das 

obrigações militares, outros deveres se incluíam em tais relações, destacando-se o pagamento 

de resgate caso o suserano fosse feito prisioneiro, como também a ajuda nas despesas das 

festividades para sagração do filho do suserano como cavaleiro. 

Como a terra, isto é, o feudo, era unidade básica do modo de produção, possuir 

terras e servos significava ter poder. 

O parcelamento das terras para a formação de novos feudos originou, portanto, a 

fragmentação desse poder. Assim, teoricamente, o rei era o suserano dos suseranos, diante de 

quem todos os vassalos deveriam curvar-se. Entretanto a figura dela exercia pouca influência 

nos domínios dos senhores feudais, sendo cada um deles, de fato, a suprirem autoridade em 

seus territórios. Destarte, para reforçar o fragmentado poder local, havia as relações de 

obrigações recíprocas de suserania e vassalagem (relações horizontais), fortalecidas pelas 

relações de exploração e dependência entre senhor e servo (relações verticais). 

Embora já se tenha discorrido que, no Feudalismo, os aspectos econômicos e 

sociais articulam-se aos culturais e ideológicos, é preciso considerar que tal modo de 

produção não existiu de maneira estanque e homogênea em todas as regiões da Europa, tendo 

sido um processo contínuo, da ascensão à decadência. 

Foi a partir da queda do Império Romano, no Ocidente, que se acelerou o processo 

de formação do mundo feudal, tendo início ao que muitos historiadores chamam Alta Idade 

Média. As tendências de tal período têm raízes no colapso do mundo escravista romano, cujo 

desfecho se deu na ocupação de Roma pelos bárbaros. Embora as invasões bárbaras tenham 

sido decisivas para a queda do império, o êxito dessas expedições está intimamente 

relacionado com a fragilidade militar, vivida por Roma nesse período. 
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Os bárbaros eram povos não subordinados ao império. Não falavam o latim, 

habitavam além das fronteiras imperiais. Eram, portanto, os “não romanos”. Seu modo de 

produção era bastante primitivo. Praticavam uma economia amonetária e natural, vivendo da 

caça, da pesca e, principalmente, dos despojos de guerra. Alguns povos sobreviviam do 

pastoreio ou da agricultura rudimentar e a terra era, em geral, propriedade coletiva.  

Esse povo não conhecia um Estado organizado, constituindo nações divididas em 

tribos. Como a maioria desconhecia a escrita, a vida social era orientada por leis 

consuetudinárias3, transmitidas oralmente. Sua religião era politeísta e cultuavam seus 

ancestrais4. 

Com a expansão do império, os contatos entre bárbaros e romanos se 

intensificaram e profundas transformações foram-se operando na sociedade coletivista dos 

“não romanos”. A terra tornou -se, então, privada, devido ao enriquecimento de algumas 

famílias.  A desigualdade social começou a acentuar-se, surgindo uma aristocracia dedicada 

unicamente às atividades bélicas e uma camada de camponeses que trabalhavam as terras.  

Foram as tribos asiáticas, principalmente a dos hunos que, dirigindo-se para o 

Ocidente, à procura de terras férteis, pressionaram outros bárbaros a penetrar no Império 

Romano. Estes, por temerem os hunos, contribuíram para acelerar a contração do Império 

Romano, ora aliando-se aos romanos contra as ameaças de outros grupos bárbaros, ora 

tornando-se seus colonos.  

A crise geral que se abatia sobre a parte ocidental do império, agravada pelas 

constantes ameaças de invasões bárbaras, determinou-lhe a divisão em dois lados: o Império 

Romano do Oriente, também chamado Bizantino, e o do Ocidente, vítima das crises e 

                                                
3 Baseada em costumes. 
4 Tácito, em A Germânia, lhes dedicou apreciável estudo. 
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pressões crescentes das tribos bárbaras. 

A atividade mercantil, embora em declínio, manteve-se até o século VIII, quando 

os árabes, invadindo a Península Ibérica, fecharam a mais importante via comercial ocidental, 

o Mediterrâneo. Com sua obstrução, intensificou-se o processo de ruralização da Europa 

Ocidental, acentuando as características do Feudalismo. Ao mesmo tempo, no lado oriental, 

crescia, sobre bases diferentes, uma sociedade rica, marcada por influências diversas, a 

sociedade bizantina, seria mais tarde subjugada, por invasões de turcos otomanos. 

Por ocasião da invasão dos bárbaros, a cultura greco-romana esteve a ponto de ser 

destruída, o que só não aconteceu, graças, em grande parte, à atuação da Igreja cristã, pois 

somente através da religião foi possível “educar” os novos povos.  

A educação dos povos europeus na Idade Média, portanto, teve como ponto de 

partida, a doutrina da Igreja. Assim, a instrução nessa doutrina e a prática do culto 

substituíram o elemento intelectual. Todos os tipos de educação que se desenvolveram 

durante o longo período da Idade Média não passaram de modalidades diferentes de 

preparação para um estado futuro. 

Sob o domínio da Igreja, tal estado futuro tornou-se uma “outra vida”. Durante 

todo esse período predominou uma concepção de educação que se opunha ao conceito liberal 

e individualista dos gregos e ao conceito de educação prática e social dos romanos. 

A Igreja Católica foi a maior proprietária de terras durante a Idade Média. Embora 

os bispos e abades estivessem no mesmo plano dos condes e duques na hierarquia feudal, 

havia uma diferença significativa entre os senhores eclesiásticos e seculares: os duques e 

condes poderiam transferir sua lealdade de um senhor para outro, dependendo das 

circunstâncias e da correlação de forças. Já os bispos e abades deviam lealdade permanente, 
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antes de tudo, à Igreja, em Roma. Nessa época, o ensino religioso, ministrado pela Igreja, 

também exerceu uma influência considerável, extremamente persuasiva, sobre toda a Europa 

Ocidental. Por essas razões, a Igreja pôde organizar-se em moldes muito semelhantes a um 

governo central forte. 

Havia, portanto, duas espécies de feudo: os seculares e os eclesiásticos. Contudo, 

essa diferença praticamente não alterava as relações fundamentais entre senhor e servo. Os 

senhores eclesiásticos e a nobreza secular constituíam as duas vertentes da classe dominante. 

Apropriavam-se do trabalho do servo, também sobre a forma de produtos e serviços e, em 

troca, a nobreza lhes proporcionava proteção militar e a igreja, ajuda espiritual. 

Além dos feudos, havia uma grande quantidade de cidades dispersas pela Europa 

Medieval, muitas das quais se destacavam como importantes centros manufatureiros. Os bens 

manufaturados eram vendidos aos feudos e, por vezes, transacionados no comércio distante. 

As instituições econômicas dominantes nas cidades eram as guildas, corporações 

de artesãos, comerciantes e outros ofícios, cuja origem remontava ao Império Romano. Se 

alguma pessoa quisesse produzir determinado bem ou serviço, tinha de estar filiado a uma 

guilda. 

Além de regulamentar as atividades econômicas intervinham nas questões sociais 

e religiosas. Estabeleciam regras de conduta para os seus membros com relação às atividades 

pessoais, sociais, religiosas e econômicas. Embora regulamentassem minuciosamente a 

produção e a venda de mercadorias, as guildas se preocupavam menos com os lucros do que 

com a salvação das almas e seus associados, “zelando” para que levassem uma vid a ordeira, 

baseada nos ensinamentos e costumes da Igreja, exercendo assim uma poderosa influência 

para manter os status quos nas cidades medievais. 
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3.4  Economia, Mão-de-obra, Sociedade e Educação no período que abrange: 
o fim da Idade Média, Renascimento e Idade Moderna 

Com as Cruzadas, no início da Baixa Idade Média, processou-se um conjunto de 

alterações sócio-econômicas, decorrentes do renascimento do comércio, da urbanização e 

surgimento da burguesia. A junção desses elementos, por sua vez, impulsionou o processo de 

formação do Estado Nacional, e lentamente foram sendo demolidos os pilares que 

sustentavam o Feudalismo. 

A economia de mercado, as trocas monetárias, a preocupação com o lucro e a vida 

urbana começaram a ganhar terreno.Então, se por um lado o mundo medieval se encerrou em 

meio à crise, por outro, com o início da expansão marítima e o declínio do Feudalismo, 

afirmou-se uma nova tendência: o capitalismo comercial. 

O ressurgimento do comércio na Europa e a exploração colonial no Novo Mundo 

americano e afro-asiático propiciaram a ascensão vertiginosa da economia mercantil. Segundo 

MARX (1971, p.830): 

A primeira etapa da acumulação capitalista é comumente chamada de acumulação 
primitiva. Realizada inicialmente por meio das transformações das relações de 
produção e surgimento do trabalho assalariado e concentração dos meios de 
produção, nas mãos de poucos, seguidos da expansão capitalista, a acumulação 
primitiva é apenas o processo histórico que dissocia o trabalhador dos meios de 
produção. É considerada primitiva porque constitui a pré-história do capital e do 
modo de produção capitalista. 

No meio rural europeu, as relações produtivas variavam desde as feudais (senhor-

servo), até as que envolviam o trabalho assalariado (proprietário camponês), pronunciando o 

que viria a ser um regime de características capitalistas. A exploração do trabalhador e a 

expropriação de suas terras possibilitaram uma gradativa e crescente ampliação de riquezas 

nas mãos dos donos das terras e dos meios de produção, a chamada acumulação primitiva de 

capitais. 
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O capitalismo comercial evoluiu assim para uma crescente separação entre capital 

e trabalho. A burguesia acumulou patrimônio e moeda capitalizando-se, enquanto os 

trabalhadores foram sendo limitados a condições de assalariados, donos unicamente de sua 

força de trabalho. A burguesia foi-se, então, declarando para o completo controle dos meios 

de produção, o que se consolidaria definitivamente com a Revolução Industrial. 

Visando adequar o meio rural ao capitalismo comercial e reorganizar a produção 

mais eficientemente, segundo os moldes do capitalismo emergente, os proprietários lançaram 

mão de diversos recursos. Na Inglaterra os cercados, com o desvio do uso da terra para a 

criação de ovelhas, tarefa que requeria pouca mão-de-obra e destinava-se à produção de lã.  

Exportada para Flandres, formou-se um enorme contingente servil sem colocação no campo. 

Sem opções, tal massa dirigiu-se para as cidades, onde se tornou mão-de-obra disponível, 

mais tarde empregada na colonização da América Inglesa e, principalmente, nas unidades 

fabris durante a I Revolução Industrial5. 

Nas cidades, as relações produtivas também eram mescladas: o artesanato, 

praticado em oficinas, nas quais o mestre artesão e os artesãos auxiliares eram produtores e 

donos dos meios de produção e as manufaturas, em que se processavam relações de cunho 

capitalista através da concentração dos meios de produção (fábricas e instrumentos) nas mãos 

do empresário e do pagamento de um salário em troca da força-de-trabalho do empregado. 

Dessa forma, a sociedade do período moderno, comumente chamado de sociedade 

de ordens (clero, nobreza e povo), apresentava-se, na prática, dividida em uma classe de 

proprietários de terra (clero e nobreza), uma classe de trabalhadores (servos, camponeses 

livres, assalariados, enfim, a massa popular) e uma classe burguesa (mercantil e 

                                                
5 A I Revolução Industrial (Século XVII) caracterizou-se pela mudança do modo de produção  - Feudalismo para 
Capitalismo – na história é considerada por muitos autores a única revolução. 
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manufatureira). 

A Idade Moderna conheceu então a luta da burguesia pelo espaço social político e 

ideológico. O mercantilismo caracterizou-se por ser uma política de controle e incentivo por 

meio da qual o Estado buscava garantir seu desenvolvimento comercial e financeiro, 

fortalecendo ao mesmo tempo o próprio poder. Não chegou a constituir uma doutrina, um 

sistema de idéias, um conjunto coerente de práticas e ações. Foi, na verdade, um conjunto de 

medidas variadas, adotadas por diversos estados modernos, visando obtenção dos recursos e 

recursos e riquezas necessárias à manutenção do poder absoluto. 

Cada Estado procurou as medidas que mais se ajustavam às suas peculiaridades, 

alguns se concentraram na exploração colonial, na obtenção de metais preciosos; outros, nas 

atividades marítima e comercial; e outros, ainda, optaram por incentivar a produção 

manufatureira. 

Entretanto, apesar das variações existentes em cada local e época, houve uma série 

de princípios comuns que orientaram a política mercantilista. Um deles foi o metalismo, 

concepção que identifica a riqueza e o poder de um Estado à quantidade de metais preciosos 

por ele acumulados. A obtenção de ouro e prata viabilizou-se com a exploração direta das 

colônias ou com a intensificação do comércio externo. Em ambos os casos, busca-se manter 

um nível das exportações superior ao das importações, ou seja, uma balança comercial 

favorável. 

O Estado, assim, restringia as importações impondo pesadas taxas alfandegárias 

aos produtos estrangeiros, ou até mesmo proibindo que certos artigos fossem importados. 

Essas medidas visavam não apenas diminuir as importações, mas igualmente proteger a 

produção nacional da concorrência estrangeira; por esse motivo, são chamadas de medidas 
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protecionistas. Para estimular as exportações, vários Estados modernos procuraram 

desenvolver políticas de incentivo à produção nacional, tanto nas metrópoles quanto em suas 

colônias. 

Dessa forma, o mercantilismo quase sempre esteve ligado ao trinômio metalismo, 

balança comercial favorável e protecionismo. 

É interessante perceber a influência da educação no Renascimento, sobretudo se 

comparado à Idade Média, principalmente pela proliferação de colégios e manuais para alunos 

e professores. Educar tornou-se questão de moda e uma exigência segundo a nova concepção 

de homem. Neste particular, coube à Reforma protestante uma nova visão educativa. 

Enquanto os homens muitos ricos ou da alta nobreza continuavam a ser educados 

por preceptores em seus próprios castelos, a pequena nobreza e a burguesia queriam educar 

seus filhos e os encaminham para a escola, na esperança de melhor prepará-los para a 

liderança e a administração da política e dos negócios. Já os segmentos populares, em geral, 

não tinham seus interesses pela educação levados em conta. 

O aparecimento dos colégios é fenômeno correlato ao surgimento de uma imagem 

da infância e da família. Na Idade Média misturam-se adultos e crianças de diversas idades na 

mesma classe, sem uma organização maior que os separasse em graus de aprendizagem. 

Somente a partir do Renascimento esses cuidados começam a ser tomados. 

A fim de proteger as crianças de “más influências”, foi proposta uma hierarquia 

diferente, submetendo-as à severa disciplina, inclusive a castigos corporais. A meta da escola 

não se restringia à transmissão de conhecimentos, mas à formação moral.  

O regime de estudo, rigoroso e extenso, e os programas continuam a se basear nos 
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clássicos trivium e quadrivium6. 

Segundo SUCUPIRA FILHO (1984, p.44): 

O renascimento surge no período de decomposição do regime feudal. É antes de 
tudo, fenômeno partícipe da história, reflexo do poder crescente de uma nova ordem 
social que começa a desenvolver-se nas cidades, paralelamente à formação dos 
primeiros germes da produção capitalista. Nas esferas da economia e da política, a 
nova ordem desenvolve-se a partir das cidades comerciais – os burgos – donde 
adveio o nome de burguesia. Um novo modo de produção – o capitalismo – 
amadurece lentamente no seio da feudalidade. Afirma-se como força independente, 
enquanto vai destruindo as condições sociais em que se gerou. O renascimento é 
pois a manifestação primeira da ordem burguesa em evolução com a conquista do 
poder político. 

Ao intensificar o comércio, a colonização assume características empresariais, e a 

Europa é inundada com riquezas extraídas da América. 

O crescimento das manufaturas provocou alteração nas formas de trabalho. Os 

artesãos de produção doméstica começavam a perder para os capitalistas seus instrumentos de 

trabalho e, reunidos nos galpões das futuras fábricas, passavam a receber salário. 

A nova ordem se consolidava a partir do mercantilismo, sistema este que supõe o 

controle da economia pelo Estado e que resultou da aliança entre reis e burgueses. Estes 

financiavam a monarquia absoluta necessitada de exército e marinha, enquanto os reis 

ofereciam em troca vantagens como incentivos e concessão de monopólio, que aumentaram a 

acumulação de capital. 

À medida que a burguesia se fortalecia, surgiam as sementes do Liberalismo, 

perceptíveis nas críticas excessivas, controle estatal da economia e no questionamento da 

legitimidade do poder real. 

O Liberalismo é uma teoria que exprime os anseios da burguesia. Em oposição ao 

                                                
6 Condensação do saber na Idade Média em sete artes liberais: Trivium (gramática, dialética e retórica) e o 
Quadrivium (aritmética, geometria, música e astronomia). O Trivium e o Quadrivium unidos constituíam o 
Septivium. Foram forte instrumento educativo na mão dos Jesuítas. 



 41 

absolutismo dos reis, faz restrições a interferência do Estado na vida dos cidadãos e defende o 

direito da iniciativa privada. As críticas quanto ao mercantilismo se intensificarão 

posteriormente com as teorias econômicas de Adam Smith e Ricardo. 

Tanto na Antiguidade como na  Idade Média predominou a concepção de Ciência 

puramente contemplativa, desligada das aplicações do saber, mantendo-se separadas Ciência e 

Técnica. Isto é próprio das culturas que desvalorizam o trabalho manual considerado ofício de 

escravos ou de servos. O burguês reverte tal tendência ao fundar o seu prestígio na capacidade 

de trabalho que não despreza a técnica. Desta forma o método científico precisa da técnica, 

que, por sua vez, se aperfeiçoa com o avanço das Ciências. Como resultado dessa 

interdependência, a ação do homem sobre a natureza pode ser ampliada: “saber é poder”.  

O “renascimento científico” pode ser compreendido como expressão da ordem 

burguesa. Os inventos e as descobertas são inseparáveis da nova Ciência já que, para o 

crescimento da indústria, a burguesia necessita de uma ciência que investigue as forças da 

natureza. Quer domina-las usando-as em seu benefício. A Ciência deixa de ser um saber 

contemplativo para que, afinal, indissoluvelmente ligada à Técnica, sirva a nova classe. 

Opondo-se à Ciência contemplativa, o homem não se contenta em apenas “saber 

por saber”, como um simples espectador do mundo, mas deseja saber para transformar.  

CAMBI (1999, p.187-210) afirma que a Escola Moderna, de acordo com o seu 

tempo, propõe-se uma tarefa: se há método para conhecer corretamente, deverá haver para 

ensinar de forma mais rápida e segura. Para sustentar tal afirmativa surgiu na época um 

educador e pedagogo cuja sua principal obra é denominada Didática Magna, de João Amós 

Comenius. Com ela buscava-se como deve ensinar e aprender com segurança, para que fosse 

impossível não obter bons resultados, tratando, em outras palavras, bases para a rapidez do 
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ensino com economia de tempo e de fadiga. Desta forma estaria preconizando ações de 

formação de mão-de-obra a curto espaço de tempo para atender ao mercado de trabalho 

nascente. 

As escolas institucionalizadas visavam atender aos interesses da nobreza, pois 

representam razões conservadoras. 

Diante ao progresso das Ciências e ante a decadência da Universidade surgiram as 

academias científicas. Nelas os cientistas se associavam para troca de experiências e 

publicação. 

Já a educação pública visava a instrução religiosa, disciplinar e de trabalhos 

manuais, de tal modo que vinham a ser agências de informação ou lugares de mercado que as 

pessoas abonadas pudessem ir buscar servidores domésticos ou empregados comerciais e 

industriais. A exemplo, umas das primeiras escolas a serem implantadas foi a da cidade 

francesa de Lyon, importante centro fabril e mercantil, necessitada de mão-de-obra com certa 

instrução e palco de freqüentes revoltas operárias, o que exigia maior ação disciplinar. 

3.5 Economia, Mão-de-obra, Sociedade e Educação na idade Contemporânea 

De acordo com TEIXEIRA (2000, p.20-35), no final do século XIX o mundo se 

sujeitava à supremacia econômica capitalista de algumas potências européias, sobretudo a 

Inglaterra. Surgiam, entretanto, indícios de deslocamento desse centro dinâmico, pois alemães 

e norte-americanos sobrepunham-se aos ingleses na produção de ferro e aço. Nos EUA a 

indústria química, elétrica e automobilística se desenvolvia consideravelmente; na Alemanha, 

a indústria bélica prosperava com o programa naval de armadores que visava conquistar um 

império colonial. 
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A Inglaterra, entretanto, detinha ainda a metade de todos os capitais exportados 

para investimentos e o maior império colonial, impondo sua hegemonia. Buscava não só 

conservar, mas também ampliar os seus domínios, resguardar-se do poderio crescente dos 

novos centros capitalistas. Para isto equipou-se militarmente. O armamentismo, ocorrido nos 

grandes Estados, ocorrido no início do século XX, já indicava uma tendência a confrontos. 

O imperialismo transformara a África e a Ásia em áreas de disputas coloniais. A 

Alemanha exigia a redivisão colonial, obtenção de domínios condizentes com seu crescimento 

e poder. As polêmicas imperialistas juntaram, a outros elementos desagregadores da paz 

mundial: as minorias nacionais européias. Então reivindicavam o direito de auto-Governo, 

baseando-se nos ideais de unificação dos italianos e alemães. Poloneses, irlandeses, 

finlandeses e os povos do antigo império austro-húngaro7, lutavam por sua independência, 

envolvendo as grandes potências e ativando suas rivalidades, fato esse que colaborou para a 

intensificação do militarismo europeu. 

Para MATTOSO (1995, p.123-125), os impasses criados pelos interesses 

capitalistas, pelo imperialismo e pelo nacionalismo conduziram o mundo à Primeira Guerra 

Mundial e a desestruturação do capitalismo industrial, fatores que, somados à difusão do 

marxismo, desencadearam a revolução bolchevique na Rússia. Ao final da Primeira Guerra 

Mundial, emergiu um sentimento nacionalista mais forte, representado pelo fascismo e pelo 

nazismo, gerador de impasses que culminaram em um outro conflito mundial: a segunda 

guerra mundial. 

Na segunda metade do século XX, como resultado dessa gama de fatos e correntes 

de idéias, edificou-se uma geopolítica bipolarizada EUA em um extremo e a URSS em outro, 

concretizando o antagonismo entre capitalismo e socialismo surgido no século anterior. Ao 

                                                
7 Húngaros e grupos Eslavos, como os sérvios, os croatas e os eslovenos. 
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mesmo tempo, evidenciaram-se as diferenças entre os países centrais que detinham o 

desenvolvimento capitalista e os complementares que lhes estavam subordinados econômica e 

politicamente. De um lado havia países desenvolvidos e ricos; de outro, regiões com 

dificuldades crônicas, endividadas e empobrecidas, o que se poderia chamar de Terceiro 

Mundo. 

Desta forma MALAGUTI (1996, p. 39-54) afirma que, mesmo depois do colapso 

do socialismo real, e do fim da URSS, a supremacia capitalista globalizada acentuou as 

desigualdades entre o mundo rico, propulsor do desenvolvimento econômico, e o mundo 

pobre e dependente dentro de uma nova ordem internacional. O fosso entre o progresso 

econômico e a questão social, nascido com a maturidade capitalista na Revolução Industrial, 

ganhou, forma global em contínuo avanço, constituindo as divergências que aglutinam os 

teóricos políticos e econômicos. 

No esboço sobre o contexto histórico do século foi possível confirmar as notáveis 

transformações, de tal forma que se pode constatar uma crise pela qual a Humanidade passa 

neste final e início de um novo milênio. 

A palavra crise, de origem grega, tem por sentido, “situação difícil”, de 

“desafios”, mas possui a mesma raiz de “julga mento” e, portanto, de “crítica”. Desta forma, 

compreende-se a constatação do envelhecimento de alguma coisa que não serve mais e, ao 

mesmo tempo, o esforço por entender, julgar e escolher, ou quem sabe inventar novos 

caminhos. Com isso pode-se afirmar que a escola ou a pedagogia está em crise, mas a própria 

Humanidade se encontra na transposição de uma nova era que exige a construção de novos 

valores e paradigmas.  
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Falar então de mão-de-obra para tal mercado em crise é, talvez, tentar reconstruir 

um quebra-cabeça que, ao longo da história, perdeu suas peças, encontrou peças novas, 

mesmo sem seus encaixes devidamente ajustados, mas de forma a manter a sociedade do 

capital que necessita de um equilíbrio em suas vantagens competitivas e comparativas. 

Para TEIXEIRA (2000, p.50-51) o fenômeno da urbanização acelerada, 

decorrente do capitalismo industrial, criou fortes expectativas com respeito à educação, pois a 

complexidade do trabalho passou exigir qualificação da mão-de-obra. É nesse momento que 

se concretizam as tentativas de universalização do ensino, com a intervenção cada vez maior 

do Estado, para estabelecer a escola elementar universal, leiga, gratuita e obrigatória. 

Além de ampliar a escola elementar, a reorganização da educação secundária, 

mantém uma dicotomia, pela qual se destina a elite burguesa a formação clássica e 

propedêutica, enquanto para o trabalhador diferenciado da indústria e do comércio é reservada 

a instrução técnica. 

XAVIER (1994, p.36-37) afirma que no ensino universitário, ampliado e 

reformulado, são criadas as escolas politécnicas, que atendem às necessidades decorrentes do 

avanço da Tecnologia. O interesse pela educação se estende às escolas normais8, denominação 

genérica dado aos cursos de formação para o magistério. 

Ao lado da expansão da rede escolar, outro objetivo dos educadores era formar 

uma consciência nacional e patriótica do cidadão. Até então a educação tivera um caráter 

geral e universal, e agora é dada uma maior ênfase ao aspecto cívico, certamente devido às 

tendências nacionalistas da época. 

Segundo FOUCAULT (1979, p.218), acentuando os aspecto da manipulação do 

                                                
8 Nos anos 50 constituíram-se a mão-de-obra para os quadros do magistério do 1º grau. 
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poder educacional institucionalizado, utilizando-se dos aspectos econômicos ao dizer da 

formação de “cidadãos” para o exercício profissional, poder -se-ia à luz de suas palavras:  

[...] o olhar vai exigir muito pouca despesa. Sem necessidade de armas, violências 
físicas, coações materiais. Apenas um olhar. Um olhar que vigia e que cada um, 
sentindo o pesar sobre si, acabará por interiorizar, a ponto de observar a si mesmo; 
sendo assim, cada um exercerá essa vigilância sobre contra si mesmo. Fórmula 
maravilhosa: um poder contínuo e de custo afinal de contas irrisório.  

Mesmo que persista a tendência individualista, própria do Liberalismo, surgem 

nítidas preocupações com os fins sociais da Educação e a necessidade de se preparar para a 

vida em sociedade. Passa-se a enfatizar então a relação entre Educação e Bem-estar-social, 

estabilidade, progresso e capacidade de transformação. Daí o interesse pelo ensino técnico ou 

pela expansão das disciplinas científicas. 

Percebe-se hoje uma grande atenção dada ao ensino fundamental e profissional 

contrária à tendência até então voltada para o nível secundário e superior, ou melhor, cursos 

de aprendizes sem necessidade de escolarização anterior, técnicos em nível de ensino médio e 

tecnológico ao nível de ensino superior ou pós-médio, as quais preparam o indivíduo para 

adentrar mais rapidamente no mercado de trabalho sem, no entanto, ter um caráter de 

desenvolvimento cognitivo a ponto de abrir leques diferenciados de atuação por seu caráter de 

especialista. 

Hoje, já existe o caráter de continuidade em cursos de Ensino Médio, Graduação, 

Pós-Graduação, sejam os cursos tecnológicos, de graduação, ou especializações lato e stricto 

sensu, em nível profissional; MBA’s (Máster Business Administration) e os mestrados 

profissionalizantes, voltados mais diretamente para a área de atuação do profissional, 

diminuindo assim o tempo em seus currículos, pesquisas, capacitando o contingente humano 

de forma mais afunilada, mas não lhe ampliando o universo de pesquisas como os cursos de 

longa duração. 
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Assimilar a dinâmica do processo de reestruturação produtiva significa identificar 

as tendências e  contradições que o capitalismo apresenta em sua nova configuração e ainda a 

sua determinação na organização do mundo do trabalho na sociedade contemporânea. Desse 

modo, os caminhos seguidos por este estudo partem da compreensão de que são diversos os 

mecanismos engendrados para sedimentar essa estrutura para a conformação coletiva e a 

aceitação da lógica do capitalismo, justificando, assim o forte discurso sobre a importância 

apontada para a educação. Outrossim, nas últimas décadas, instaurou-se uma profunda crise 

na dinâmica capitalista, resultante da falência (esgotamento) do modelo (de bem-estar-social) 

de intervenção estatal e da crise fiscal do Estado.  

De acordo com FRIGOTTO (1995,  p.62) : 

[...] o que entrou em crise nos anos 70 constitui-se em mecanismo de solução da 
crise dos anos 30; as políticas estatais, mediante o fundo público financiando o 
padrão de acumulação capitalista nos últimos cinqüenta anos [...] 

A ineficácia das políticas desenvolvidas pelo Estado providencia frente a mais 

uma crise cíclica do capitalismo. Atribuem ao neoliberalismo o status de solução única, 

caminho único para a retomada das altas taxas de crescimento de economias anteriores à crise. 

Nesse sentido, a política neoliberal põe em discussão e em contestação a 

existência do Estado-de-Bem-Estar-Social, com a justificativa da impossibilidade de 

continuidade de sua expansão, frente à crise fiscal, que coloca em risco o crescimento da 

economia. E frente à “realidade” que se configura, ressurgem, como “melhor forma” para 

combater as imperfeições do sistema, os princípios liberais de livre concorrência e da ação 

reguladora do mercado sobre a economia, sustentada pelo acirramento da competição entre as 

empresas, de forma progressivamente globalizada, em que os Estados Nacionais, 

sistematicamente, vão perdendo o poder de decisão política e econômica em seus territórios, 

em favor do poder exercido pelas grandes empresas internacionais e seus representantes. 
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Dessa forma, as políticas neoliberais dirigem-se sobretudo para a redefinição e o 

redirecionamento do Estado no que tange à economia (desregulamentação), das relações de 

trabalho (flexibilização) e as políticas sociais. 

Essa nova tentativa de ajuste ao capitalismo, direciona fenômenos sociais para que 

se entenda a globalização como um elemento central para as transformações do capitalismo  

contemporâneo. 

No entanto, conforme o pensamento de PENNA FORTE (1997, p.29), a 

Globalização, como parte do processo de reorganização da acumulação capitalista, traz em si 

formas de aprofundamento da exploração do trabalho e, conseqüentemente, da desigualdade 

social, que, através do discurso de desregulamentação dos mercados e da livre mobilidade do 

capital, amplia o fosso dos países centrais e periféricos. 

Observa-se, portanto, que esse novo contexto globalizado, as noções de igualdade 

e justiça social são retiradas do conjunto das discussões públicas, e substituídas por noções de 

eqüidade, produtividade, eficiência e qualidade, definidas como condição de acesso ao grupo 

seleto dos países do primeiro mundo. 

Na ideologia neoliberal, a Ciência e a Tecnologia, tomadas como forças 

produtivas, transformam-se em agentes de acumulação. Desse modo, passa-se a exigir uma 

força-de-trabalho com domínio de saber científico e tecnológico, o que deverá constituir-se 

em função a ser assumida pela escola, com o objetivo único de agregar valor ao produto. 

Nesse sentido, o conhecimento é colocado como um dos principais elementos do discurso. 
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3.6  As transformações técnico-científicas e as novas exigências para a 
formação do trabalhador 

As profundas transformações pelas quais o sistema capitalista de produção passou 

nas últimas décadas trazem em seu interior (causa) a internacionalização da economia ou 

globalização das relações econômicas, alicerçadas pelo novo paradigma de produção 

industrial, a automação flexível, possibilitada, por sua vez, pela Revolução Tecnológica.Tais 

mudanças provocaram a radical reestruturação do mercado de trabalho que, por conseqüência, 

expõe a classe-que-vive-do-trabalho a vários novos modelos de processos produtivos 

(neofordismo, neotaylorismo, pós-fordismo e toyotismo) que aparentemente se justificam em 

nome do ajustamento à revolução tecno-científica mas, na realidade, camufla o atendimento à 

lógica do capitalismo que para tanto impõe mudanças nos padrões de qualificação da força-

de-trabalho. 

Os impactos do novo modelo de produção afetam de maneira significativa a 

Educação e, em especial, a formação do trabalhador, pois atinge os processos de trabalho e de 

gestão das empresas. 

Nessa nova fase do capitalismo é exigida dos trabalhadores a capacidade de 

elaborar uma representação mental do que ocorre na totalidade do processo produtivo, a partir 

da qual as ações operatórias são definidas e executadas. Assim sendo, a formação do 

trabalhador deve englobar um conhecimento amplo e flexível, onde prevaleça a educação 

geral sobre a formação específica, para que assim possa ajustar-se às rápidas mudanças 

operadas pelo setor produtivo. 

Então, a nova sociedade de base técnico-científica passa a valorizar o 

conhecimento (na perspectiva) como um dos elementos fundamentais e estruturantes do 

capital, subordinado, portanto, às leis do mercado e à sua adaptabilidade e funcionalidade. 
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A esse respeito FRIGOTTO (1995, p.30) enfatiza que: 

[...] a educação e a formação humana terão como objetivo definidor as necessidades, 
as demandas do processo de acumulação de capital sob as diferentes formas 
históricas de sociabilidade que assumir, ou seja, reguladas e subordinadas pela esfera 
privada, e á sua reprodução. 

A subordinação da Educação ao processo produtivo busca efetivar-se através da 

delimitação dos conteúdos e do ajuste do processo educativo, ou seja: o trabalho é entendido 

como produção de mercadorias, justificando a educação como investimento não mais social, 

mas, sim, individual, voltada para as necessidades empresariais9; já existem no mercado 

Universidades corporativas10, que têm por condição única a empregabilidade e a melhoria da 

qualidade dos produtos por ela desenvolvidos, agregando o saber individual ao trabalho 

laboral. 

Dessa forma, é inegável a relação entre a Educação, o processo produtivo e o 

processo de trabalho, dada também pela dependência de mão-de-obra qualificada para 

assegurar a produção e ainda de um sistema educacional preparado e responsável pela 

produção e reprodução da estrutura de valores que perpetuam as relações de produção 

capitalista. 

Assim, é importante que a educação dos diferentes grupos de trabalhadores tenha 

por objetivo habilitá-los técnica, social e ideologicamente para o trabalho, chamando atenção 

ao fato de que a educação é a condição obrigatória para o ingresso no mundo do trabalho, 

camuflando assim a subordinação da função social da educação às demandas do capital.  

                                                
9 A necessidade de crescimento do mercado voltando-se para a especialização do trabalhador, agregando a ele 
capital – chamado por muitos de capital intelectual, sendo este intangível. 
10 Nascida dentro das corporações, que tem por objetivo formar mão-de-obra específica para atender sua 
demanda laboral. 
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Segundo MACHADO (1998, p.183), acerca da formação profissional é enfático 

afirmar que: 

[...] unifica-se com isso, a substituição da demanda de formação profissional para o 
aprender a fazer, por outra formação que permita o aprender a aprender. Trata-se de 
uma nova maneira de trabalhar a informação, de uma nova matriz a orientar os 
critérios de eficiência e competência, portanto, a própria política de qualificações”.  

As mudanças técnico-científicas passam a demandar do trabalhador uma formação 

polivalente, isto é, a capacidade de lidar com uma variedade de funções, de forma interessada 

e responsável, habilidade para interagir de forma dinâmica com os equipamentos 

tecnológicos, desenvolvendo habilidades e gerando competências para tomada de decisões. 

Assim sendo, pode-se dizer que as mudanças produzidas pela sociedade de base 

técnico-científica não representam a superação das formas de relações sociais de produção e 

de trabalho durante todo o percurso da História Humana, na medida em que se dão sob a 

lógica das relações sociais marcadas pela exclusão social; os requisitos apontados para a 

formação do trabalhador têm a finalidade de garantir a essência do capital, a exploração do 

trabalho humano como fonte de lucro e, conseqüentemente, a acumulação e expansão de 

riquezas. Sendo assim, reforça-se pelas palavras de FRIGOTTO (1995, p.55) “[...] trata-se de 

uma metamorfose de conceitos, sem alterar fundamentalmente as relações sociais 

mascaradas pelo modo de produção capitalista”.  

As categorias da qualidade total, formação polivalente e formação abstrata, 

derivadas da sociedade de base técnico-científica, que sinalizam demandas de formação de 

um “novo trabalhador”, na realidade representam estratégias que escondem, ao mesmo tempo, 

a desigualdade entre grupos e classes sociais, o monopólio crescente do conhecimento e, 

conseqüentemente, a uma profunda apropriação desigual. 
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Desse modo, percebe-se que com o acesso às inovações tecnológicas, será exigida 

uma maior capacidade analítica, de abstração, para que o trabalhador possa operar com 

máquinas, utilizando-se do conjunto de informações que circulam em sua memória e assim 

venha a agregar valor à produção, percebendo que cada modificação em um produto, 

executada pela força-do-trabalho, faz com que tenha mobilidade dentro da escola de bens 

primários, secundários e terciários. 

Observa-se que a ampliação da capacidade intelectual humana na produção 

expressa pela exigência de qualidades de natureza não apenas operacional, como também 

conceitual, fomentada pela chamada Revolução Científico-tecnológica, a partir da década de 

70, não representa possibilidade de ampliação das distintas competências e habilidades do 

trabalhador, nem lhe permite identidade com a atividade desenvolvida, o que demonstra mais 

uma vez que a valorização do profissional está atrelada às próprias necessidades do capital 

numa nova fase de reorganização do processo de acumulação. 

Outro aspecto a ser evidenciado num patamar de discussão sobre a formação do 

trabalhador relaciona-se ao significado atribuído a uma formação profissional voltada para a 

empregabilidade, considerando-se o crescente quadro de desemprego estrutural gerado nessa 

nova fase de acumulação do capital. 

Em um cenário de contradições, em que se articulam políticas de conteúdos 

profundamente ideológicos, que atribuem a Educação e a Formação profissional a 

responsabilidade de possibilitar aos países “em desenvolvimento ” ou não -desenvolvidos 

inserirem-se e ajustarem-se a essa sociedade de base técnico-científica, que reoriente o 

processo produtivo. Servindo assim a uma elite dominante. 
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Sendo assim, a Educação assume o papel estratégico nesse processo. A partir de 

então, educação e formação profissional passam a figurar no quadro das discussões; contudo, 

sob uma outra lógica de compreensão e operacionalização. Entretanto, contraditoriamente, 

uma mesma base tecnológica demanda por formação ampla, integrada e flexível, que muito se 

aproxima e até transpõe a função da formação politécnica. Sobre este ponto diz MACHADO 

(1991, p.156) que 

Implica na superação da fragmentação do utilitarismo e na unidade da teoria e da 
prática. Exige uma nova função social da escola, isso porque o saber politécnico se 
situa na perspectiva do desenvolvimento de todas as qualidades humanas no 
processo de superação das relações sociais de alienação e exclusão. 

4  EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: HISTÓRICO E REFLEXOS ECONÔMICOS NO 
CENÁRIO INTERNACIONAL E NACIONAL  

Ao se tratar de Educação na História do Brasil, utilizando um eixo cronológico, 

percebeu-se a necessidade de se fazer aportes ao período colonial e imperial, para que não 

pudessem ocorrer fragmentações no nosso excurso dissertativo. 

Segundo XAVIER (1994, p.82), após a criação dos cursos jurídicos, que vinham 

complementar os quadros de ensino superior na época, a atenção das políticas públicas voltou-

se para a escola de primeiras letras e que acabaram por ser um elemento de divisão de 

competências entre o governo central e provincial. Nada de relevante sairia do poder imperial, 

em contrapartida, a autonomia legislativa das províncias, quanto ao ensino elementar e 

secundário, não passava de um direito que pouco se exerceu de fato e nunca em benefício das 

“ necessidades locais”. Portanto, percebe -se que uma intenção maior existe por trás destes 

interesses, após décadas do “descobrimento do Brasil”, é necessário que se coloque uma 

perspectiva macro, os fatores externos e internos que interagem na sua formação. 

Em um movimento pendular, a ótica dada à História do Brasil e, em 

conseqüência, a História da Educação tende a alternar duas posições simplificadoras, as que 
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jogam para o exterior, ou localizam exclusivamente no interior do país as razões da 

constituição das organizações econômico, social e político-social.  

Observa-se que há a interação dos interesses externos e internos que resultaram a 

formação social brasileira. 

Conforme MACHADO (1992, p.29-35), a sociedade brasileira não foi produto 

apenas dos grandes descobrimentos mas, sim, resultante da proposição decisiva, para a 

transformação européia, da Idade Média feudal para a modernidade capitalista, da utilidade de 

mercados cativos através dos monopólios, para acumulação de riquezas no comércio de 

mercadorias. 

O capital mercantil, riqueza em formação no período, tornando nações e grupos 

sociais poderosos e dominantes, providenciou o povoamento e a montagem de empresas 

produtoras de mercadorias em regiões onde elas não eram encontradas prontas para serem 

apropriadas pela força. 

No Brasil, que Portugal “descobrira” em suas incursões, a busca de metais 

preciosos servira para garantir seu poder entre os povos e nações. Estas aqui ali eram também 

povoadas por tribos predominantemente nômades, espalhadas numa ampla extensão 

territorial, que desconheciam fases mais rudimentares da produção agrícola. Para tanto, 

precisavam de empreendimento para tornar-se economicamente interessante. 

Portanto, é assim que essa sociedade se organizou, ainda de forma incipiente, 

povoada sobre uma economia agrária, latifundiária e escravista. Um fator preponderante para 

o incremento da economia agrária deveu-se à larga extensão territorial e ao clima tropical, 

diferente da Europa, densamente povoada e de clima frio ou temperado, permitindo assim a 

produção de gêneros alimentícios e matérias-primas em grande escala para as nascentes 
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manufaturas européias. Torna-se latifundiária pela disponibilidade aparentemente inesgotável 

de terras, lucratividade da produção em larga escala e para compensar o desperdício que uma 

contenção de gastos na utilização de técnicas de produção precárias e rudimentares, 

acarretaria. 

Ressalte-se que não se tornou escravista apenas porque faltava mão-de-obra 

disponível a um salário conveniente ao lucro dos proprietários, mas principalmente porque o 

negro africano já constituía mercadoria  lucrativa no comércio das potências européias. 

Com tal organização, acima descrita, o Brasil em conjunto com as demais 

colônias do planeta realizam uma tarefa histórica: enriquecem o empresariado europeu e 

colonial, avançando a transição capitalista no âmbito internacional. Tal função, exercida no 

sentido de fazer progredir as economias externas, acabaria perpetuando-se no Brasil até os 

dias atuais.  

O que foi instalado aqui se convencionou chamar de economia colonial 

agroexportadora, forma primitiva de dominação capitalista diferente da européia, que foi 

assumindo um perfil cada vez mais avançado, em sua ruptura com o passado escravista e 

feudal. Tal forma de dominação capitalista aqui implantada revelava-se primitiva justamente 

por se sustentar em formas pré-capitalistas, como a escravidão e a especialização agrícola, que 

dentro do quadro capitalista mundial se apresentavam de forma singular, diante da razoável 

sofisticação técnica, tendendo para o predomínio da produção manufatureira e fabril. 

DAWBOR (1991, p. 54) diz que o modelo agroexportador (agrícola e extrativista 

– vegetal e mineral) centrado principalmente no pau-brasil e pedras preciosas, enquanto 

atividade econômica, não demandava mão-de-obra especializada; por conseguinte, a educação 

não era uma preocupação dos agentes que detinham o poder econômico. A educação não 
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voltada para as elites era a educação cristã que continha em sua essência a “pacificação” da 

população local, facilitando assim a exploração territorial e do trabalhador, denominada 

educação jesuítica. 

Em tal contexto, o que interessa é verificar quais as conseqüências internas para a 

sociedade brasileira e como se refletiu e reflete no modo de vida social e cultural. 

Conforme DEL ROIO (1993, p.17):  

O incomparável choque ecológico e cultural que representou a conquista da América 
começou para os europeus com a “visão do paraíso” tão estimulada pela mitologia 
medieval [...] a expectativa da “descoberta” de incontestá veis riquezas [...] num 
primeiro momento [...] pouquíssima atenção fosse dedicada às culturas autóctones 
da América e essa nova humanidade, inteiramente desconhecida [...] 

Ainda nas palavras deste autor:  

Na medida em que as riquezas fáceis não vinham sendo encontradas e que [...] a 
concepção de outro igual mas infantil se transmutava [...] outro inferior (subalterno) 
[...] passaram a ser considerados filhos decaídos de Deus, degenerados, incapazes 
[...]. 

Tal seqüência de pensamento pode ainda ser reconhecida no que diz XAVIER 

(1994, p.31): 

A sociedade brasileira nasceu duplamente explorada pelos proprietários locais e 
pelos empresários internacionais, financiadores e distribuidores das mercadorias 
brasileiras. Conviveu com a mais desprezível forma de exploração do homem, a 
escravidão, que sobreviveria por [...] quatro séculos. 

Esta afirmação conduz ao pensamento de que tal sociedade configurou-se 

originariamente, saltando a fase do capitalismo liberal ou concorrencial como concentradora 

de propriedade, riqueza, poder e prestígio social. 

4.1 Considerações econômicas no contexto da educação atual 

Diante desse quadro inicial traçado, cujos detalhes descritos servem de subsídio 

para esta ótica preliminar, dar-se-á um salto na História, ressaltando a citação que introduz 
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esse capítulo, onde é dada ênfase à escola de primeiras letras, para o século XX, mais 

precisamente as décadas de 30 e 60. 

O perfil socioeconômico do país que começou nos anos 30 teve seu ciclo fechado 

nas décadas de 40 a 60. A população passou a crescer mais rapidamente e a se concentrar nas 

cidades. A indústria tomou lugar da agricultura como setor dinâmico da economia, atraindo 

investimentos e gerando empregos ao mesmo tempo em que o capital estrangeiro, sobretudo o 

norte-americano, aumentou sua presença e influência no desenvolvimento nacional. 

A aceleração industrial e urbana foi à base do processo de modernização 

brasileira e, com ela, o Brasil se tornou menos rural e a economia mais diversificada, a 

sociedade em conseqüência ganhou maior mobilidade e o país uma cultura urbana de massa. 

A mão-de-obra, neste momento agrícola, acaba sendo “expulsa” do meio rural para as 

periferias das cidades, onde passa a conviver com o operariado urbano, assalariado. Neste 

momento opera-se uma inversão na distribuição populacional, que de predominância rural, 

passa a urbana e em conseqüência, os padrões comportamentais urbanos são determinantes. 

Durante esse período11, ampliaram-se as condições para a geração de riqueza, mas 

não foi encontrada uma forma de diminuir as desigualdades sociais, tornar mais justa a 

distribuição de renda e transformar em realidade o princípio básico da utópica democracia, 

igualdade de oportunidade para todos. 

TEIXEIRA (2000, p.284) ressalta que: 

[...] em relação à demografia, os números da economia entre os anos de 1940 e 1960 
não deixam dúvida quanto ao crescimento acelerado e a hegemonia alcançada pelo 
setor industrial [...] a economia brasileira dobrou de tamanho e no mesmo período a 
participação da agricultura no PIB caiu [...] enquanto a da indústria subia [...] ao 
mesmo tempo o número de empresas industriais crescia [...] e o de empregados. 

                                                
11 Período compreendido entre o final da década de 30 e até a metade da década de 40 – onde seu reflexos 
denominar-se-ão - Estado Novo. 
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Tal afirmação pode ser demonstrada pelo quadro abaixo também elaborado pelo 

autor onde se observam dois aspectos; a expansão mais rápida da economia e o crescimento 

industrial a partir de meados de 1940: 

BRASIL: CRESCIMENTO DO PIB (1931 – 1961) 

SETOR 1931-40 1941-47 1948-56 1957-61 

Agropecuária 4,3 3,9 3,9 5,8 

Indústria 5,2 6,5 8,8 10,7 

Comércio 4,6 4,7 4,9 7,8 

Transporte e 
Comunicação 

5,1 8,5 8,8 8,7 

PIB Nacional 4,6 5,1 6,4 8,3 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados obtidos no site do IBGE (2003) 

TEIXEIRA (2000, p.289-292) afirma que este processo começou após a 

Revolução de 30 com a política industrializante de Vargas, cujo objetivo foi a chamada 

industria de base fornecedora de equipamentos materiais semi-elaborados e matérias-primas 

industriais. Após esse período, numa segunda etapa, ampliou-se ainda mais a capacidade de 

produção da indústria de base e de energia e ainda buscou-se outro grande objetivo, o 

desenvolvimento de bens duráveis. 

Nessas duas fases de industrialização houve um grande problema, o 

financiamento. Diante da insuficiência de recursos internos disponíveis, públicos e privados, 

nacionalistas e desenvolvimentistas foram buscar financiamento externo. 
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No intuito de atrair capital externo, sob a forma de empréstimos e investimentos 

diretos, o país fez negociações bilaterais. A política cambial foi programada para oferecer 

vantagens aos investimentos estrangeiros e facilitar as importações de equipamentos e a 

remessa de lucros para o exterior. 

Adotou-se como referência temporal os acontecimentos na economia mundial a 

partir da década de 30 com ênfase nos reflexos na economia brasileira, notadamente no 

processo de industrialização e, conseqüentemente, nos processos de trabalho e formação 

profissional face à acentuação da crise do liberalismo nas grandes economias mundiais. 

Explicitou-se a falência dos preceitos econômicos liberais, na chamada “crise de 

29”. Tais acontecimentos  representaram para as grandes economias mundiais:  recessão, crise 

de origem política e principalmente social devido aos elevados níveis de desemprego. Sendo 

adotadas medidas de retomada do crescimento econômico, com base nas políticas 

keynesianas, as quais indicavam ênfase da atuação estatal na economia, isto é, o Estado 

passaria a ser o grande financiador do crescimento econômico através das políticas sociais e 

de investimentos financeiros nas áreas que apresentassem maiores riscos (assunção dos riscos 

por parte do aparelho estatal), o que geraria o crescimento econômico, elevação do nível 

industrial, da demanda por mão-de-obra, da renda e, conseqüentemente, da riqueza. 

Dessa forma, como bem esclarece FRANCO (1992, p.66): 

O Brasil, como os demais países latino-americanos,  nasceu e se desenvolveu sob o 
influxo e a consolidação do sistema capitalista. Sua história é parte da intensa e 
extensa expansão do capitalismo que estreitou nossos vínculos com o mercado 
mundial de tal forma que todas as suas oscilações e crises se refletiram e refletem 
em nossas decisões e estratégias políticas. 
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Nessa perspectiva, a década de 30, na economia brasileira, foi caracterizada pela 

preponderância dos interesses ligados à industrialização em atendimento às novas orientações 

dos capitais internacionais12.  

Tal período é marcado pela troca entre a economia agroexportadora e a 

implantação da estrutura produtiva de base urbano-industrial, que determinou a criação de um 

sistema nacional de educação preocupado com a articulação entre educação e trabalho. 

A partir de então, conforme FRANCO (1992, p.68): 

[...] a questão do ensino profissionalizante passou por diferentes fases de 
transformação, acompanhando as políticas econômicas determinadas pela inserção 
do país no sistema capitalista internacional e de acordo com as injunções políticas 
locais. 

Segundo TEIXEIRA (2000, p.286), “[...] para ajustar -se à conjuntura do 

capitalismo mundial no pós-guerra, sob a liderança dos EUA, o Brasil participou em 1944 da 

criação do FMI13 e aderiu ao Acordo  Geral de Tarifas e Comércio, GATT14”. Assim, com 

esses ajustes, o país, além de ser um simples produtor de alimentos, bebidas, tecidos, móveis... 

expande a produção de aço, cimento, combustível, alumínio, plástico dentre outros, visando 

maior participação no mercado internacional e ainda contando com o excesso de liquidez do 

sistema financeiro internacional e a utilização de tecnologia estrangeira.  

Então, mais uma vez afirma-se que a sociedade que está sendo construída ao 

longo da história, no Brasil, possui alicerces determinados pelo capitalismo, quando há a 

penetração da atividade industrial, ela vai passando a dominar, determinando a organização de 

outras formas de produção. 

                                                
12 Vale referir-se um outro fator importante: o poder de pressão dos empresários industriais brasileiros mais 
organizados. Eles exigiram e obtiveram a proibição de máquinas para as indústrias (Cf. MENDONÇA, Sonia. A 
industrialização brasileira. São Paulo: Editora Moderna, p. 40). 
13 Fundo Monetário Internacional, órgão criado pelos EUA em 1944 para elaborar e supervisionar programas de 
recuperação financeira nos países membros. Atualmente o órgão faz parte da ONU. 
14 GATT – Sigla em inglês para acordo Geral de Tarifas e Comércio, agência criada a partir do acordo 
estabelecido em 1944 para regulamentar o Livre Comércio Internacional. 
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4.2  A política educacional na década de 90 e a formação técnico-profissional 

A compreensão da política educacional relativa à formação técnico-profissional, a 

partir da década de 90, remete-se à necessidade de elucidar alguns elementos que explicitem o 

seu movimento histórico na busca de compreender-se as atuais exigências impostas à 

educação no processo de formação do trabalhador. 

Tal compreensão, como referido anteriormente, permite evidenciar que a 

Educação sempre esteve sob o ajustamento das transformações sócio-econômicas e político-

culturais. 

A conformação da educação às necessidades do capital traz em si a distribuição 

desigual do conhecimento, pois se constitui condição indispensável para o capital, a divisão 

social e técnica do trabalho, o que significa a existência de um saber para as elites condutoras 

e outro para a maioria da população. 

Decorre daí a constituição de sistemas de educação marcados pela dualidade 

estrutural. No Brasil esse ponto acompanha todo o seu percurso, isto é, o sistema educacional 

brasileiro historicamente foi organizado para oferecer uma educação para as classes mais 

favorecidas e outra para a classe trabalhadora. 

Assim, a formação para o trabalho tem-se transformado, podendo consubstanciar-

se a partir da citação de KUENZER (1992, p.12): 

Sinônimo de [...] preparação para pobres, marginalizados e desvalidos da sorte para 
atuarem no sistema produtivo e nas funções técnicas localizadas nos níveis baixo e 
médio da hierarquia ocupacional. Sem condições de acesso ao sistema regular de 
ensino, esses futuros trabalhadores seriam a clientela, por excelência, de cursos de 
qualificação profissional de duração e intensidade variáveis, que vão desde os cursos 
de aprendizagem aos cursos técnicos. 

O período compreendido entre os anos 20 e 30, foi marcado pelo acontecimento 

de uma série de debates que tinham por objetivo expandir o ensino profissional, independente 
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de classe econômica. Nessa época, foi criada a ABE–Associação Brasileira de Educação, o 

Ministério da Educação e Saúde Pública e o Conselho Nacional de Educação15. Tais 

acontecimentos geraram grandes contribuições para a elaboração de uma nova política de 

educação, que se expressou na Constituição de 1934 e principalmente na Constituição de 

1937, a qual tratou pela primeira vez do ensino industrial como um dever do Estado e fixou os 

quadros e as bases da educação nacional, porém o ensino profissional continuou destinado às 

classes menos favorecidas. 

A implantação da Lei Orgânica do Ensino Industrial, na década de 40, que criou 

as bases para a organização de um sistema de ensino profissional industrial, observou 

objetivamente a preocupação com o atendimento à demanda por mão-de-obra qualificada. 

Nesse período foram criados o SENAI e SENAC como forma de ofertar um ensino 

essencialmente prático, que seria custeado pelos setores industrial e comercial, para atender a 

suas demandas e com maior rapidez e eficácia a formação de mão-de-obra qualificada. 

Com a implantação do SENAI e SENAC, as antigas escolas de aprendizes 

artífices são transformadas e passam a ministrar cursos técnicos, pedagógicos, industriais e de 

mestre. 

Embora mais consolidada, a educação profissional continuou sendo considerada 

como uma formação menor, diante do caráter dualista em que fora alicerçado.  

4.3  A Legislação educacional e a formação técnico-profissional 

Baseado nas afirmações da obra organizada de CIAVATTA e FRIGOTTO (2001)  

observou-se que a constituição Federal de 1946, ao definir a educação como direito de todos e 

o ensino primário como obrigatório para todos e gratuito nas escolas públicas e ao determinar 

                                                
15 E mais: o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (1930), o Departamento de Imprensa e Propaganda 
(1939), a CLT (1943), a Justiça do Trabalho (1941) etc. 
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à União a tarefa de fixar as diretrizes e bases da educação nacional, abria a oportunidade da 

organização e instalação de um sistema nacional de educação como instrumento de 

democratização da educação pela via da universalização da escola básica. A elaboração da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação, iniciada em 1947, era o caminho para realizar a 

possibilidade aberta pela Constituição de 1946, que seria a construção de um sistema nacional 

de educação. Esta colocava exigência de fixação de diretrizes da educação nacional e a 

elaboração de um plano nacional de educação. 

Entretanto, passados 13 anos, a lei aprovada em 20 de dezembro de 1961 não 

correspondeu a essa expectativa. Então, à parte às diversas limitações da lei, basta lembrar 

que o próprio texto incluiu expressamente, entre os motivos de isenção da responsabilidade 

quanto ao cumprimento da obrigatoriedade escolar, o comprovado estado de pobreza do pai 

ou responsável e a insuficiência de escolas. Reconhecia-se, assim, uma realidade limitadora 

da democratização do acesso ao ensino fundamental, sem dispor os mecanismos para superar 

esta limitação. 

A limitação que acaba de ser apontada não é revertida com a política educacional 

de que é expressão a Lei 5.692 de 11 de agosto de 1971, fixando as diretrizes e bases para o 

ensino de primeiro e segundo graus. Ao justificar a profissionalização universal e compulsória 

do ensino de segundo grau, hoje denominado ensino médio, o Relatório do Grupo de Trabalho 

que elaborou o texto dessa lei, critica o dualismo anterior do ensino médio aludindo ao slogan 

“ensino secundário para os nossos filhos e ensino profissional para os filhos dos outros”. Com 

tal slogan o Relatório estava sugerindo que as elites reservavam para si o ensino preparatório 

para ingresso no nível superior, relegando aos demais membros da população o ensino 

profissional destinado ao exercício das funções subalternas. Para corrigir essa distorção, 

converteu-se a formação profissional em regra geral de ensino do segundo grau devendo, pois, 
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ser seguida por todos indistintamente. 

No entanto, a referida lei introduziu a distinção entre terminalidade ideal ou legal, 

que corresponde à escolaridade completa de primeiro e segundo graus (ensino fundamental e 

médio hoje) com a duração de onze anos, e terminalidade real, preconizando-se a antecipação 

da formação profissional de modo a garantir que todos, mesmo aqueles que não cheguem a 

um segundo grau ou não completem o primeiro grau, saiam da escola com algum preparo 

profissional para ingressar no mercado de trabalho. Em outros termos: admitiu-se previamente 

que nas regiões menos desenvolvidas, nas escolas mais  carentes, portanto, para a população 

de um modo geral, a terminalidade real resultaria abaixo da legal, isto é, chegaria até os dez 

anos de escolaridade ou oito, ou até mesmo os quatro que correspondiam ao antigo curso 

primário; ainda assim, também nesses casos, o aluno deveria receber algum preparo 

profissional para daí passar diretamente ao mercado de trabalho. Com isso, a diferenciação e o 

tratamento desigual foram mantidos no próprio texto da lei, apenas convertendo o slogan 

anterior neste outro: “terminalidade legal para os nossos filhos e terminalidade real para os 

filhos dos outros”.  

Em conseqüência, o Estado Brasileiro não se revelou, ainda, capaz de 

democratizar o ensino, estando distante da organização de uma educação pública democrática 

de âmbito nacional.  

4.3.1 O percurso e variações históricas das Leis 4024/61, 5540/68 e 5692/71 

Este subitem teve como base análise minuciosa das leis e as contraposições dos 

períodos históricos analisados com base em CAMBI (1999). Do ponto de vista organizacional 

a LDB 4024/61 foi a resultante de um conjunto de leis orgânicas do ensino, decretadas na 

década de 40, cuja estrutura previa, grosso modo, um curso primário de quatro anos, seguido 

de um ensino médio com a duração de sete anos, dividido verticalmente em dois ciclos, o 
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ginasial de quatro anos e o colegial de três anos, divididos horizontalmente, por sua vez, nos 

ramos secundário, normal e técnico, sendo este, por seu turno, subdividido em industrial, 

agrícola e comercial. Ocorre que nessa estrutura, apenas o ensino secundário dava acesso a 

qualquer carreira do ensino superior. Os demais ramos de ensino médio só davam acesso às 

carreiras a eles correspondentes. Por outro lado, se o aluno quisesse passar de um ramo a 

outro do ensino médio, ele perderia os estudos já feitos, tendo que começar novamente. 

A LDB manteve essa estrutura, mas flexibilizou-a, isto é, tornou possível que, 

concluído qualquer ramo do ensino médio, o aluno tivesse acesso, mediante vestibular, a 

qualquer carreira do ensino superior. De outra parte, ensejou o aproveitamento de estudos de 

modo que pudesse transferir-se de um ramo para outro, matriculando-se na mesma série ou na 

subseqüente àquela que fora aprovado.  

A ruptura política levada a efeito pelo golpe militar de 1964 foi considerada 

necessária pelos setores economicamente dominantes para garantir a continuidade da ordem 

socioeconômica que se acreditava ameaçada pelo grupo que então exercia o poder político 

formal, apoiado numa crescente mobilização popular, alimentada pelo nacionalismo 

desenvolvimentista. 

A nova situação exigia adequações no âmbito educacional, o que implicava 

mudanças na legislação que regulava o setor. Entretanto, o governo militar não considerou 

necessário editar, por completo, uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Isso é compreensível porque se tratava de garantir a continuidade da ordem socioeconômica; 

assim, as diretrizes gerais da educação em vigor não precisavam ser alteradas: bastava ajustar 

a organização do ensino a um novo quadro político, como um instrumento para dinamizar a 

própria ordem sócio-econômica. 
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O ajuste em questão foi feito através da Lei 5540/68 que reformulou a estrutura do 

ensino superior, sendo, por isso, chamada de Lei da Reforma Universitária. No ensino 

primário e médio, por sua vez, houve reforma pela Lei 5692/71, que alterou a sua 

denominação em ensino de primeiro e segundo graus. 

Sendo assim, a partir das Leis já descritas, mais precisamente entre os anos 60 e 

70, as exigências geradas pelo avanço da industrialização recolocam a educação no centro do 

discurso, como forma de atender às necessidades do padrão fordista de desenvolvimento. 

Nesse contexto, surgiu um novo discurso, respaldado pela Teoria do Capital 

Humano, que indicava que tanto a produtividade quanto às propostas educacionais 

desenvolvidas naquele momento estavam inadequadas às novas exigências do mercado de 

trabalho. Segundo indica MACHADO (1989, p.63), esse novo modelo de desenvolvimento 

incorporado pelo Brasil visava dois objetivos básicos e complementares, quais sejam: 

Em primeiro lugar, o esforço no sentido de modernizar o país, ou seja, de avançar e 
aprofundar a (re)produção da acumulação capitalista. Em segundo lugar, a definição 
de uma maneira específica de participação na divisão internacional do trabalho, mais 
integrada ao sistema de produção capitalista mundial e baseada no princípio da 
interdependência [...]. 

As transformações socioeconômicas provocadas pela adoção desses objetivos 

atingiram todos os aspectos da sociedade brasileira e convergiram para a configuração de 

novas relações sociais, políticas e culturais. A formação profissional e a educação em geral 

passaram por um processo de reorganização com vistas a atender às novas necessidades 

suscitadas pela mudança na base econômica. 

Como já referido, em 1971, foi implantada a Lei 5692/71, que reformulou o 

ensino de primeiro e segundo graus. Essa Lei propôs o rompimento com a dualidade através 

da criação de um sistema educacional único pela transformação de todo o segundo grau em 

curso profissionalizante. A proposta de obrigatoriedade da profissionalização determinada 
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pela Lei 5692/71, foi alterada conforme a Lei 7044/82, que extinguiu a obrigatoriedade do 

ensino profissionalizante, tornando facultativa a profissionalização no ensino de segundo 

grau. 

O desenrolar dos fatos gerou conseqüências ambíguas, uma vez que, de certa 

forma, restringiu a formação profissional às instituições especializadas, permitindo que as 

outras escolas de segundo grau reorganizassem suas grades curriculares e oferecessem apenas 

o ensino acadêmico e, por algumas vezes, fazendo uma pseudoprofissionalização, para não 

fugir às determinações legais, visto que tais aspectos só eram encontrados nas escolas 

particulares, que burlavam as exigências, o que não acontecia nas escolas públicas. 

Esse momento caracterizou mais uma vez a dualidade nos aspectos concernentes à 

formação de mão-de-obra, visto que nas escolas particulares os alunos tinham acesso a todos 

os  componentes curriculares exigidos nos exames vestibulares, porém as escolas públicas, até 

por conta da carga horária, reduzida, não eram oferecidas tais disciplinas, pelo grande número 

de conhecimentos específicos dos cursos profissionalizantes, distanciando a classe popular 

cada vez mais da continuidade dos estudos, ou seja, o ingresso ao ensino superior. 

Como já salientado neste estudo, a dualidade estrutural assimilada pela educação 

institucionalizada tem sua origem na estrutura de classe; portanto, não será resolvido no 

âmbito das políticas públicas internas institucionais mas, por outro lado, enquanto lócus de 

socialização do conhecimento, deveria possibilitar ao educando formas de articulação com o  

mundo do trabalho concreto e com a prática social como um todo. 

Esse modelo de pedagogia foi sendo ajustado para atender às demandas do 

mercado de trabalho e das relações sociais, inicialmente determinados pelo taylorismo-

fordismo.  
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Este, como melhor explicita KUENZER (1999, p.128): 

[...] propõe conteúdos que, fragmentados organizam-se em seqüências rígidas; tendo 
por meta a uniformidade de respostas para procedimentos padronizados, separa os 
tempos de aprender teoricamente, e de repetir procedimentos práticos e exercem 
rigorosamente o controle externo sobre o aluno. 

Ressalte-se que esse conjunto de mudanças que a dinâmica social foi impondo à 

formação profissional, especialmente ao funcionamento dos cursos técnicos de nível médio, 

articula-se também a uma transformação na própria concepção de educação 

profissionalizante, passando, a partir do final da década de 70, a ser denominada de “educação 

tecnológica”, caracterizada  como compreensiva e global, além de voltar -se para o 

atendimento da capacitação dos indivíduos para a ocupação profissional. 

A partir de então, foi sinalizado o movimento de modernização da Educação 

Tecnológica, com vistas à formação profissional de forma mais ampla e polivalente, para 

atender aos requisitos do novo modelo de produção e a um mercado consumidor mais 

sofisticado. 

O novo cenário de crescimento industrial e absorção gradual de Tecnologia de 

Ponta16 e ainda a formação de especialistas técnicos de diversos níveis, que já vinha 

ocorrendo nas Escolas Técnicas Federais, constitui os fatores que imprimiram a necessidade 

de uma reorganização na formação de profissionais de diversos graus e tipos, o que por sua 

vez possibilitou a criação do Modelo CEFET17.  

Em 1976, conforme dados levantados na biblioteca do CEFET-MA7, através de 

apontamentos internos, foi implantado o CENTEC, Centro Federal Tecnológico da Bahia, 

como projeto piloto para ministrar somente cursos superiores de tecnologia.  

                                                
16 III Revolução Industrial. 
17 Centro Federal de Ensino Tecnológico, antiga Escola Técnica Federal. 
7

  Centro Federal de Ensino Tecnológico –MA. Resgate através de informações com funcionários e antigos 
dossiês e folders existentes na biblioteca. 
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Em 1978, aproveitando a estrutura das Escolas Técnicas Federais, foram 

implantados os três primeiros CEFET’s, em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná, para 

trabalharem a concepção ampliada de educação profissionalizante. 

Com a criação dos CEFET’s, houve a ampliação e a alteração tanto dos objetivos 

quanto das competências das ex-Escolas Técnicas. Assim, os Centros Federais Tecnológicos 

assumem como características básicas a verticalização do ensino e o vínculo estreito com o 

setor produtivo. 

Em 1989, foi implantado no Maranhão o CEFET, que substituiu a Escola Técnica 

Federal, passando a ser regido pelas Leis e Normas já vigentes para aquele modelo 

institucional: portanto, assumindo as mesmas competências e a mesma estrutura 

organizacional. 

A Instituição CEFET é dotada de uma estrutura leve, com potencialidade para 

desenvolver ensino, pesquisa e extensão, articuladamente com a sociedade e o setor 

produtivo. Representa, pois, um modelo ágil, flexível e atual, com alta qualificação, 

compatível com as novas demandas postas pela reestruturação produtiva. Outrossim, a criação 

do modelo CEFET como uma das políticas educacionais dos anos 80-90, representou uma das 

respostas do Estado para as mudanças ocorridas no processo produtivo, por ser esse modelo, 

como já mencionado neste estudo, capaz de formar mais rapidamente e com flexibilidade, 

profissionais com o tipo de qualificação mais ampla, de caráter geral e polivalente. 

Como se observou nesse breve histórico, na formação profissional que reúne a 

busca pela configuração da relação Educação e Trabalho no sistema educacional, 

evidenciaram-se as limitações da escola em possibilitar ao contingente de jovens e adultos o 

real acesso ao conhecimento socialmente produzido, articulado ao mundo do trabalho. Devido 
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a sua subordinação ao capital, a escola foi progressivamente ampliando o processo de seleção 

e exclusão. 

Acrescente-se a essa limitação o referencial teórico-metodológico que dá 

sustentação à formação profissional apoiada, em uma concepção de ciência neutra, que 

impossibilita a compreensão das dimensões de totalidade, movimento e historicidade do 

conhecimento, gerando uma visão fragmentada e dicotômica da relação teoria e prática. 

Embora se tenha constatado limites, que tenham inviabilizado um salto qualitativo 

no processo de formação profissional, não se pode deixar de reconhecer as lutas 

desencadeadas em busca da superação desse cenário, obtendo-se às vezes algumas conquistas. 

4.4  A Lei 9394/96 e o ensino profissionalizante 

Em seu artigo 39, do capítulo III, esta lei trata da educação profissional integrada 

às diferentes formas de educação ao Trabalho, à Ciência e à Tecnologia, conduzindo ao 

permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva, ressaltando em seu parágrafo 

único que o aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio e superior, assim 

como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, contará com a possibilidade de acesso à 

educação profissional. Esse artigo deixa bem claro que as divisões conduzem ao mundo do 

trabalho, ou sem escolarização anterior, similar a antiga Escola de Ofícios ou Aprendizes; 

com o ensino médio, ensino técnico-profissional, que pode ser cursado concomitante ao 

ensino médio ou pós-médio, como carreira profissional e o ensino superior formando 

tecnólogos, técnicos com formação acadêmica superior de curta duração. 

Em seus artigos 40 a 42, fica bem delineada a educação profissional desenvolvida 

em articulação com o ensino regular, ou por diferentes estratégias de educação continuada 

quer por instituições especializadas, quer no ambiente do trabalho. Para tanto, ele reafirma 
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que o conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no trabalho, poderá ser 

objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de 

estudos, garantindo que os diplomas de cursos de educação profissional de nível médio, 

quando registrados, terão validade nacional. 

As escolas técnicas e profissionais, além de seus cursos regulares, poderão ofertar 

cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a matrícula à capacidade de 

aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade. 

A formação de mão-de-obra, no que tange à legislação da educação brasileira, 

deixa clara a sua ligação com as necessidades emergenciais no mercado de trabalho, 

competitivo, e que se mantêm através do controle do equilíbrio de sua balança comercial. 

Portanto, o Brasil, assim como os países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, 

pouco tem a fazer no que diz respeito à melhoria da oferta educacional, formação de mão-de-

obra, pois se faz necessário dentro da cadeia produtiva, como elemento de produção de bens 

primários e secundários, o que não permitiria tal advento no seio de uma população cujo grau 

de escolaridade lhe afastasse da agricultura, pecuária, extrativismo e oferta de força-de-

trabalho a baixo custo. 

A política Educacional adotada nos últimos anos constitui um reflexo da política 

neoliberal, e deve ser compreendida a partir do movimento em que se situa o Brasil; 

direcionada para o seu realinhamento econômico e político no contexto internacional. Dentro 

desse eixo de busca da modernidade, posicionaram-se os dois últimos governos, como forma 

de inserir o Brasil no conjunto da sociedade globalizada, que significa atender à lógica da 

racionalidade financeira, implicando na eliminação das políticas de bem-estar-social.  
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Em consonância com essa racionalidade, as economias menos desenvolvidas, 

como a do Brasil, marcadas por profunda crise econômica e Institucional, passaram a adotar 

um conjunto de políticas traçadas por organismos internacionais para os países pobres, as 

quais atingem de forma drástica a educação. 

Os investimentos em Educação passam a ser regidos a partir da compreensão de 

que o Estado só pode responsabilizar-se pelas despesas que geram retorno econômico. Desta 

forma, a racionalidade financeira reduz o seu compromisso com a educação pública e gratuita, 

limitando-se ao ensino fundamental. Com relação ao ensino médio técnico-profissional e 

superior, o Estado restringe suas obrigações, passando progressivamente para a iniciativa 

privada a responsabilidade com esses níveis de ensino. 

É neste contexto de perfeita concordância política que as mudanças no mundo do 

trabalho vêm definir a reforma da Educação Profissional, através de um vínculo orgânico com 

o mercado de trabalho, que se apresenta cada vez mais restrito. 

Entretanto, há que se questionar a disseminação dessa falsa idéia de que, através 

da educação, da composição de um estoque diferenciado de competências, os indivíduos 

“preparados” para a competitividade irão ingressar no mercado de trabalho. A idéia de formar 

para a empregabilidade é uma ilusão, porque está na base da nova organização da sociedade 

capitalista a redução progressiva dos postos de trabalho. 
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5   RELAÇÕES DE PODER NO MUNDO DO TRABALHO: UM EMBATE ENTRE 
AS FORÇAS DOS PAÍSES DE PRIMEIRO E TERCEIRO-MUNDO 

O aceleramento do desenvolvimento econômico e o aprofundamento do seu 

conteúdo tecnológico levaram a uma diferenciação profunda de situações econômicas entre 

países pobres e ricos, e isso já não permite transposição de soluções de um para o outro. Por 

outro lado, dentro do País, o processo de modernização levou a ruptura da unidade 

socioeconômica que inviabiliza soluções globais e centradas. 

Enfrentar realidades profundamente diferenciadas implica em definir um modelo 

específico de formação de mão-de-obra – educacional – para cada país e assegurar que ele se 

adapte ao conjunto de realidades que ele enfrenta. Destarte, então, a educação, principalmente 

no âmbito profissional, de formação de mão-de-obra especializada, não tem de moldar-se a 

idéia de um tipo ideal de educação e, sim, a partir da sólida compreensão das necessidades 

diferenciadas e prioritárias, da população, segundo regiões e grupos sociais. Não basta 

também que a comunidade tenha a oportunidade de definir o tipo de educação que lhe 

convém. É preciso que, através da participação permanente , num exercício regular de crítica 

e reavaliação, possa tomar o controle das sucessivas redefinições de rumos que exige a 

educação moderna. 

Sabe-se da existência de uma cadeia produtiva, onde não se podem negar as 

relações existentes de trabalho entre os diversos países do mundo. Quebrar tal cadeia poderia 

conduzir a um processo de falência em muitos setores produtivos da sociedade mundial. 

Fala-se muito de uma sociedade socialista, onde os leigos, dificilmente percebem 

a estrutura pseudo-social ali existente, diante de um mercado globalizado e permeado por um 

capitalismo gritante e cada vez mais difícil de retroagir. 
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Compreende-se neste estudo que o homem, desde sua existência mais remota, 

viveu em relações de exploração de mão-de-obra de outros e ainda diante das vantagens que 

poderia ter a partir dos laços criados com outros povos. Portanto, não se vê nem somente na 

educação, mas em diversos setores a impossibilidade de uma mudança drástica que só traria 

prejuízos ainda maiores a população dos países mais pobres. 

A redução dos postos de trabalho, a automação da economia mundial, a 

velocidade da informação etc., fazem deste universo econômico um espaço muito cauteloso, 

onde os menos avisados acreditam poder apenas tomar medidas drásticas e terão mudado o 

curso da história. 

Considerou-se aqui que a desigualdade espacial no crescimento e distribuição de 

renda tem sido uma das características da economia brasileira desde os tempos coloniais, e, 

num estudo mais profundo, poder-se-ia perceber que com todo o atraso apontado para o país, 

a cada ciclo vivenciado, a exportação de produtos primários do passado veio a beneficiar 

regiões específicas. 

Segundo BAER (1996, p.284): 

O ciclo de cana de açúcar nos séculos XVI e XVII favoreceu o nordeste, o de 
exportação do ouro dos séculos XVII e XVIII transportou o dinamismo da economia 
à área onde hoje se encontra o estado de Minas Gerais e as regiões que a abasteciam, 
no sudeste brasileiro; a expansão da exportação de café do século XIX favoreceu 
primeiro o interior do Rio de Janeiro e [...] o estado de São Paulo. No século XX 
[...]entretanto, a substituição histórica de regiões economicamente favorecidas 
chegou ao fim. 

Naquele momento, o sudeste brasileiro, que era a área dinâmica de exportação no 

início do processo de industrialização e o principal beneficiário do crescimento econômico, 

aumentou significativamente sua participação no PIB. 
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Portanto, percebe-se que é de grande importância no cenário atual discutir a 

temática mão-de-obra e educação como parte da riqueza de um país, visto que, diante de 

uma sociedade capitalista e de exploração, faz-se necessária a percepção das novas formas 

encontradas para determinar a dependência entre os países ricos e pobres. 

Nos países do Ocidente, em sua maioria, a Educação tem sido dimensionada e 

caracterizada com base na Teoria do Capital Humano, tendo como fator prioritário o 

econômico. A Teoria do Capital Humano tem sido a que mais influencia as teorias 

econômicas que ladeiam as tendências da educação ocidental, prevalecendo o sistema de 

políticas públicas que remontam o início da década de sessenta. Tal teoria é apreciada, cada 

vez mais, como a chave determinante para a performance econômica.  

Uma estratégia-chave nessa performance tem sido empregar uma concepção de 

indivíduo como capital humano, utilizando-se de várias metáforas econômicas tais como mão-

de-obra, agentes formadores, perfil tecnológico, pesquisa mercadológica, inovação global, 

produtividade, educação e competitividade. Percebe-se que, num passado, não tão remoto, a 

educação não era citada dentro das considerações econômicas. 

Em A Riqueza das Nações (1776),  Adam Smith formulou as bases ideológicas do 

que mais tarde se tornou a sustentação da ciência do capital humano. A partir desse momento, 

definido pelos dois séculos seguintes, poder-se-ia distinguir duas escolas de pensamento. A 

primeira, caracterizada pela distinção entre capacidades adquiridas, que eram classificadas 

como capital e os próprios seres humanos; já a segunda afirma que os próprios seres humanos 

são o capital.  

Na moderna Teoria do Capital Humano o comportamento passou a ser parte do 

auto-interesse econômico dos indivíduos, operando dentro de mercados livremente 
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competitivos. Outras formas de comportamento são excluídas ou tratadas como distorções do 

modelo. 

Tal mudança pode ser observada mais nitidamente, a partir da reformulação da 

Teoria do Capital Humano que enfatizou o significado de educação e formação de mão-de-

obra especializada como a chave para participação em uma nova economia global.  

Algumas publicações a esse respeito afirmam que as transformações radicais, nos 

setores públicos e privados da Economia, introduzidas nos últimos anos, vêm em resposta à 

Globalização que serão severas e incomodativas para vários valores e procedimentos 

estabelecidos.  

Em contrapartida, observam-se publicações que afirmam ser a internacionalização 

na Educação superior como um componente da Globalização, afirmando que o 

internacionalismo deveria ser visto como uma preparação para o capitalismo do século XXI. 

Sendo assim, considera-se uma forma de ver o capitalismo sob uma outra ótica baseada no 

investimento em mercados financeiros ao invés da manufatura de mercadorias, requerendo, 

desta maneira, dependência das tecnologias, inclusive as eletrônicas. Existem ainda, 

publicações mais ousadas que afirmam ser o internacionalismo um meio de melhorar a 

qualidade da educação.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao sustentar a Teoria do Capital Humano, enquanto base epistemológica,  

questiona-se se a performance econômica dos países está aumentando mais diretamente 

baseada em seu estoque de conhecimento e sua capacidade de aprendizado e se está tentando 

produzir um novo papel para a Educação, com relação ao capital humano, na relação da 

formação de sua mão-de-obra ativa,  exigido nas instituições com visões mais globalizadas. 

Ao perceber tal estrutura como a base fundamental e tomando a Teoria do Capital 

Humano a origem do sistema de política estrutural de uma nação-estado deve-se perceber um 

aumento da Flexibilidade do trabalho através de reformas regulatórias no mercado de 

trabalho, assim como um aumento nos níveis de conhecimento profissional por meio de 

investimentos adicionais na educação, esquemas de treinamento, contratação e imigração 

centradas em atrair mão-de-obra ou melhor dizendo capital intelectual de  alta qualidade.  

A Teoria do capital Humano foi criticada em um certo número de considerações, 

duas delas são relevantes para este ensaio: O enunciado mais claro sobre as deficiências da 

Teoria do Capital Humano atinge o coração da economia neoclássica e o ressurgimento da 

sociologia econômica, em particular pelas mãos de Fred Block (1990:21). Este procura 

desafiar as hipóteses básicas que motivam a metodologia da economia neoclássica, afirmando 

a existência de dois alicerces, um na idéia de que a Economia é um domínio analiticamente 

separado da sociedade que pode ser entendida em termos de suas dinâmicas internas. Embora 

os economistas saibam que a política e a cultura influenciam a economia e afirmem que tais 

fatores são exógenos, podendo seguramente ser agrupados quando alguém desenvolve um 

sistema que se concentra em fatores puramente econômicos e na hipótese de que os indivíduos 

agem racionalmente para maximizar as utilidades, aqui, ainda, economistas cientes que os 

indivíduos são capazes de agir irracionalmente ou em busca de metas outras que a 
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maximização das utilidades, mas a estratégia de excluir estes desvios do princípio de 

racionalidade. Torna-se para eles algo justificável pelo esforço de identificar o centro 

dinâmico de uma economia. 

BLOCK afirma que tais hipóteses versadas pelos neoclássicos, e também por 

conseqüência a teoria do capital humano, são enunciadas de forma universal e não-histórica, 

visto que os fatos emergem de um corpo de uma teoria que foi primeiramente formulada no 

século XIX e que continua a fornecer bases da reconstrução neoliberal do Estado nas décadas 

de 80 e 90 nas mais liberais democracias do Ocidente. Sendo assim, tais hipóteses originais 

poderiam ser reexaminadas, pois juntas, as duas hipóteses fornecem a base do modelo de 

auto-regulamentação do mercado que harmoniza transações por produtos, trabalho e capital. 

A Sociologia Econômica afirma que a sociedade e a cultura não podem ser 

retiradas arbitrariamente da Economia. Claramente, tanto a sociedade quanto a cultura 

moldam as preferências dos indivíduos de várias maneiras. Fatores sociais também 

influenciam as transações contratuais econômicas.  

As fundações metodológicas da Economia neoclássica trazem à tona de forma um 

pouco “turva” os determinantes sociais, culturais e políticos da ação econômica.  

A Teoria do Capital Humano, então, é uma noção empobrecida do capital. Ela é 

incapaz de entender a atividade humana de outra forma que não a de câmbio de mercadorias e 

a noção de capital empregada é puramente quantitativa, não percebendo que o ponto onde o 

capital é uma força social independente é onde a criação de valor social acontece, através de 

seu acúmulo de capital e transformação contínua através da circulação de mercadorias.  

No capitalismo, o trabalho é estruturalmente separado dos meios de produção. 

Trabalho e meios de produção são concentrados como mercadorias e capital nas mãos de uma 
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classe oposta. Os meios de produção não são somente físicos mas também aparecem nas 

relações sociais. O indivíduo, no capitalismo, só pode arcar com os meios de produção 

vendendo a sua mercadoria-trabalho. A luta dos trabalhadores para melhorar as condições de 

vida é mediada, então, pelas relações sociais dentro das quais eles se encontram.  

A partir desse contexto, observa-se que o capital humano é uma forma de trabalho 

abstrata – uma mercadoria – e não capital, cuja dimensão de cunho educacional, o releva a um 

patamar ainda maior.  

Se condicionarmos o capital (cultural) intelectual das pessoas em mera 

mercadoria, tal como capital humano, abstém-se da visão mais ampla, de que tal relação faz 

parte do ciclo de vida do capitalismo. Enquanto uma forma de trabalho é a única incapaz de 

ser independentemente do trabalhador, não pode ser vendida e assim retirada dele, mas 

precisa-se perceber que esse capital transforma tudo, inclusive as relações de trabalho, pela 

interação consciente do homem no objeto do conhecimento. Desta forma ele se torna Capital 

Humano de um país, mas seu valor não é considerado como um objeto manipulável, diante 

desse aspecto, um fator de crescimento intelectual, social, econômico dentre outros. 
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